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ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо повного пакету фінансових звiтiв загального призначення

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТИЙ СОНЯШНИК"
(скорочений)

Незалежним аудитором Комчуговим Олександром Володимировичем проведена аудиторська перевірка
фінансових  звiтiв  ВАТ "Золотий  соняшник",  що включають  баланс  станом  на  31  грудня  2007р.,  звiт  про
фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату, та iншi пояснювальні примітки. 

Основнi вiдомостi про аудитора:
Приватний пiдприємець Комчугов Олександр Володимирович
Свідоцтво про держреєстрацiю серії А00 № 257991 вiд 01.06.2005р. 
Iдентифiкацiйний код 2447214297 
Свiдоцтво  про  внесення  до  Реєстру  аудиторських  фiрм  та  аудиторiв,  якi  одноособово  надають

аудиторськi послуги за № 2470 вiд 26.07.2005р. 
Термiн дiї до 15.12.2010 р. 
Сертифiкат аудитора серiя АВ № 252514, виданий Аудиторською палатою України 01.06.2005р. 
69000, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул.Південне шосе, 5, тел.(061) 525-42-65. 

Аудитором проведена перевiрка достовiрностi,  повноти  та  вiдповiдностi  чинному  законодавству  рiчної
фiнансової звiтностi за 2007 рiк, що складаються з: 

балансу на 31.12.2007р. (форма № 1-м), 
звiту про фiнансовi результати за 2007р. (форма № 2-м). 
Управлiнський персонал пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення

цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
Вiдповiдальнiстю  аудитора  є  надання  висновку  щодо  цих  фiнансових  звiтiв  на  основi  результатiв

аудиторської перевiрки. 
Аудитор провiв аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. До iнформацiї,

що  перевiрялась,  було  застосовано  такi  процедури  аудиту:  вибiркову  перевiрку,  спостереження,  запит  i
пiдтвердження, обчислення i аналiтичнi процедури за перiод з 01.01.2007р. по 31.12.2007р. 

Концептуальна  основа  фiнансової  звiтностi  визначається  вiдповiдно  до  Нацiональних  Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку України. 

На  мою  думку,  фiнансовi  звiти  справедливо та  достовiрно  вiдображають  фiнансовий стан  Вiдкритого
акцiонерного товариства "Золотий соняшник" станом на 31 грудня 2007р., а також його фiнансовi результати та
рух  грошових  коштiв  за  рiк,  що  минув  на  зазначену  дату,  у  вiдповiдностi  до  Положень  (стандартiв)
бухгалтерського  облiку  в  Українi,  вiдповiдають  встановленим  вимогам  чинного  законодавства  України  та
прийнятої облiкової полiтики. 

Облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №8 Нематерiальнi активи. 
Облiк руху основних засобiв, нарахування амортизацiйних вiдрахувань та розкриття iнформацiї, на мою

думку, ведеться згiдно з вимогами П(С)БО № 7 Основнi засоби. 
Облiк виробничих запасiв та розкриття iнформацiї,  на нашу думку, здiйснюється вiдповiдно з вимогами

П(С)БО № 9 Запаси. 
Оцiнка  дебiторської  заборгованостi  та  розкриття  iнформацiї,  на  мою  думку,  здiйснюється  згiдно  з

вимогами П(С)БО № 10 Дебiторська заборгованiсть. 
Облiк, оцiнка та розкриття iнформацiї про зобовязання, на мою думку, вiдповiдають вимогам П(С)БО № 11

Зобовязання. 
Облiк  власного капiталу  ведеться згiдно з вимогами Плану рахункiв,  розкриття  iнформацiї про змiни у

складi власного капiталу здiйснено, на мою думку, згiдно П(С)БО № 5 Звiт про власний капiтал.
Вартiсть  чистих  активiв ВАТ "Золотий соняшник"  перевищує розмiр статутного капiталу,  що вiдповiдає

вимогам дiючого законодавства. 
Статутний капiтал сформовано вiдповiдно зi  Статутом  пiдприємства,  обліковується згідно з  вимогами

діючого законодавства, сплачено повнiстю. 
Облiк витрат на виробництво відповідають вимогам П(С)БО № 16 Витрати. 
Виручка від реалізації продукції обчислена згідно з вимогами П(С)БО № 15 Доходи. 

З Р А З О К



За  2007р.  чистий  прибуток  склав  2652,0  тис.грн.  Фiнансовi  результати  дiяльностi  підприємства  у
фiнансовiй звiтностi, на мою думку, відображення реально та точно. 

Дiї,  визначенi  частиною першою статтi  41 Закону  України Про цiннi  папери та  фондовий ринок,  що
можуть вплинути на фінансово-господарський стан пiдприємства та призвести до значної змiни вартості його
цінних паперів, у 2007 роцi у ВАТ "Золотий соняшник" були вiдсутнi. 

Незалежний аудитор Комчугов О. В. 

14 квiтня 2008 року 
69000, Запорізька обл., м. Запорiжжя, 
вул.Південне шосе, 5
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