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Шановні акціонери! 

 Протягом звітного періоду Ревізійна комісія здійснювала контроль 
господарсько-фінансової діяльності Товариства, дотримання ним вимог 
Статуту. 

  Відповідно до Статуту Товариства, Ревізійною комісією проводились 
чергові перевірки бухгалтерського балансу по підсумках  роботи 
підприємства за кожний квартал звітного періоду. Звернень про 
проведення позачергових ревізій не надходило. 

 По звіту за 2011 рік проведена перевірка вибірковим методом і 
зроблено заключення: 

- розмір статутного фонду Товариства складає 3.151.716 грн., що 
відповідає 1.313.215 акціям вартістю 2,40 грн. кожна. 

 Сума статутного капіталу відповідає даним Головної книги. Облік 
статутного капіталу здійснюється на рахунку 40 «Статутний капітал», що 
відповідає Інструкції № 291. 

Останні звітні збори акціонерів проводились 4 квітня 2011 року. 
 Дивіденди не нараховувались, розрахунки по акціях з акціонерами не 

проводилися. 
 Бухгалтерський облік достовірний і ведеться по журнально-ордерній 

формі згідно стандартів бухгалтерського обліку. 
 Товариство веде бухгалтерський облік та формує фінансову звітність 

згідно з законодавством України, а саме відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999р. № 996-ХІУ. 

Перевірка порівняння даних первинних документів з записами в 
регістрах синтетичного та аналітичного обліку з даними Головної книги та 
балансом підприємства розбіжностей не виявила. 

 Вартість основних засобів на 31.12.2011 року складає 13455 тис.грн . 



 Порушень в веденні обліку основних засобів не виявлено. 
Амортизація основних фондів нараховувалась згідно податкового 
законодавства. 

 Облік надходження, використання, реалізації та списання товарно-
матеріальних цінностей проводиться в бухгалтерському обліку вірно, 
згідно діючого законодавства України. З 01.04.2011р  облік  доходів 
та  витрат ведеться згідно Податкового кодексу  України. Перевірка 
порушень не виявила. 

 Протягом звітного періоду порушень в розрахунках з бюджетом та 
банківськими установами не виявлено. 

 Дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2012 року становить 
5384 тис.грн., кредиторська – 10585 тис. грн. 

Всі дебітори платоспроможні. 
При перевірці фінансових результатів та використання прибутку 

порушень не виявлено. 
За 2011 рік одержано прибутку в сумі  259 тис.грн. Станом на 

01.01.2012р. нерозподілений прибуток склав 577 тис.грн. 
 Ревізійна комісія  підтверджує баланс за 2011 рік публічного 

акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» по 
всім розділам балансу в сумі 15645 тис.грн. 
  

  
Голова Ревізійної комісії: ________________/__________/                                        

  

Члени Ревізійної комісії:  ________________/__________/ 
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