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2.1. Основні відомості про емітента
2.1.1. Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО 
                                   МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"
2.1.2. Код ЄДРПО:  04873009
2.1.3. Місцезнаходження: 84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свердлова, буд. 1а 
2.1.4.  Дата  державної реєстрації:   05.04.1994 р. 
2.2. Опис аудиторської перевірки
Аудиторською фірмою ПП "Аудит-К    проведена аудиторська перевірка фінансової звітності  Приватного 
акціонерного товариства  "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" (далі 
Товариства) щодо достовірності, повноти та відповідності встановленому законодавству у складі: 
" Баланс на 31.12.2012 р. - форма № 1;
" Звіт про фінансові результати за 2012 р. - форма № 2;
" Звіт про рух грошових коштів за 2012 р. - форма № 3 ;
" Звіт про власний капітал за 2012 р. - форма № 4 ;
" Примітки до фінансової звітності - форма № 5,
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 які відбивають наслідки фінансово-господарської діяльності за період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року.
 Концептуальною основою фінансової звітності підприємства є Національні положення (Стандарти) 
бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО).
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку
стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною 
основою фінансової звітності.
Аудиторська перевірка проводилась у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг ( далі - МСА), в тому числі у відповідності із МСА 700 
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті 
незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора", МСА 500 "Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремих статей". Ці стандарти вимагають 
від нас дотримання відповідних   етичних  вимог,  а також   зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих 
викривлень.  
Крім того, аудит  здійснювався  відповідно до:
-  Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480;
-  Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. №514-V1;
- Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996р.  №448/96;
-  Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. № 3125-Х11;
- Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку інформації емітентами цінних паперів 
(крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011 р. № 1360.
- Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 19.
12.2006 р. № 1591.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у 
фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, 
здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
            У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися 
тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних 
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом 
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка 
відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і 
звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової 
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 
загального подання фінансової звітності.
Перевірці підлягали  засновницькі та реєстраційні документи, наказ про облікову політику та інші внутрішні 
нормативні документи, фінансова звітність, регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, 
оборотні та оборотно-сальдові відомості по синтетичних рахунках), матеріали інвентаризації, а також вибірково 
первинні бухгалтерські документи.

2.3.  Опис відповідальності управлінського персоналу           
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Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової 
звітності у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та такий 
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних 
правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, 
стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про 
акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою 
звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності 
емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами
МСА  200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів  
аудиту".
Управлінський персонал   несе відповідальність за складання  та достовірне відображення інформації в 
фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи:
" розробки, впровадження та застосування системи та процедур внутрішнього контролю щодо підготовки та 
достовірного відображення інформації в фінансових звітах;
" вибору та застосування відповідної облікової політики;
" подання облікових оцінок, відповідних обставинам.

2.4. Опис відповідальності аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі проведеного аудиту.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів 
внаслідок шахрайства  чи помилок у відповідності з МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми і 
прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

2.5. Аудиторська думка 
2.5.1. Обмеження обсягу перевірки
 Аудитор не  спостерігав та не приймав участі в проведені інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних 
цінностей, грошових коштів і розрахунків, яка проводилась до складання фінансової звітності та передувала 
складанню договірних відносин щодо перевірки та підтвердження  звітності Товариства за 2012 рік. Крім того, 
Товариство не провело на дату складання балансу інвентаризацію забезпечення для відшкодування наступних 
операційних витрат на виплату відпусток працівникам, а також не підтвердило дебіторську та кредиторську 
заборгованість актами звірки у повному обсязі. У зв'язку з цим існує ймовірність відхилення в показниках 
фінансової звітності, яка на думку аудитора, не має значного впливу на показники  фінансової звітності та на стан 
справ у цілому. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. 
Встановлено  окремі порушення в частині організації та ведення бухгалтерського обліку, які мають обмежений 
вплив на фінансову звітність і  не перекручують загальний фінансовий стан Товариства. В зв'язку з неможливістю 
перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, аудитор вважає за доцільне надати 
умовно-позитивний висновок.

2.5.2. Загальний умовно-позитивний висновок аудитора
              На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у  попередньому параграфі, 
отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної 
аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності Товариства за 2012 рік. 
Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих
аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2012р. згідно з 
нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з 
визначеною П(С)БО концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства 
України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок.

2.6. РОЗКРИТТЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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2.6.1. Розкриття інформації щодо організації бухгалтерського обліку
Опис обраної облікової політики: на підставі Закону України від 16.07.1999р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні", П(С)БО затверджених наказом МФУ, інших нормативно-правових актів та
з метою дотриманням єдиної методики відображення господарських операцій, Товариством видано Наказ   про 
облікову політику № 1 вiд 05.01.2012 року.  Обов'язки по веденню бухгалтерського обліку покладається на 
бухгалтерську службу. Забезпечення безперервності відображення операцій і достовірну оцінку активів, 
зобов'язань, капіталу, доходів і витрат з дотриманням наступних принципів: періодичність;  історична (фактична) 
собівартість; нарахування відповідність доходів і витрат; єдиний грошовий вимір. Облік господарських операцій 
здійснювати згідно чинних П(С)БО   та інструкції по використанню Плану рахунків.
Перевірка свідчить про те, що бухгалтерський облік Товариства організовано у такій організаційній формі, як 
бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером. Бухгалтерський облік ведеться за журнально - ордерною 
формою з застосуванням сучасної комп'ютерної техніки З метою забезпечення повного відображення здійснених в 
звітному періоді господарських операцій на підставі первинних бухгалтерських документів Товариством 
використано Робочий план рахунків бухгалтерського обліку. За змістом він в повному обсязі відповідає Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, обов'язків та господарських операцій, затвердженому Наказом 
Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.
Перевірка свідчить про те, що бухгалтерський облік та упорядкування фінансової звітності проводилось 
Товариством за принципом нарахування, тобто результати фінансових операцій та подій визначилися в облікових 
регістрах у момент їх учинення. Виходячи з цього принципу, доходи у Звіті   про фінансові результати 
відображались в тому періоді, у якому вони були отримані, а витрати -  відповідно до них, що забезпечує 
визначення фінансового результату від фінансової діяльності на підставі зіставлення доходів звітного періоду з 
витратами, понесеними для їх отримання. Це цілком відповідає вимогам П(С)БО № 15 "Доходи" та № 16 
"Витрати".
На  думку аудитора:
а) організація та ведення бухгалтерського обліку в  Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про 
    бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та П(С)БО;
б) вся бухгалтерська інформація упорядкована, чітко згрупована з урахуванням прийнятого при даній формі 
порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності і контролю за здійсненням господарських 
операцій відповідно до прийнятих єдиних методологічних принципів, а також технології обробки облікової 
бухгалтерської інформації з використанням комп'ютерної програми "Акцент"; 
в) облікова політика Товариства протягом звітного року не змінювалася; 
г) бухгалтерська і статистична звітність складалась своєчасно, з дотриманням вимог діючого порядку та Статутних
документів.

2.6.2. Розкриття інформації за видами активів
В процесі аудиту,  на  погляд аудитора,  було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про 
вірність відображення та повноту розкриття інформації щодо:
" руху, амортизації, поновлення основних засобів згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
П(С)БО 2 "Баланс"  та П(С)БО 7 "Основні засоби";  наведена інформація про залишкову вартість у фінансовій 
звітності відповідає обліковим даним.
" запасів згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 9 "Запаси". 
У Товариства відсутні  відхилення між синтетичним та аналітичним обліком запасів, методологія обліку запасів 
відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси".
" дебіторської заборгованості, згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",  П(С)БО 2 "Баланс" 
та П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
" грошових коштів та інших оборотних активів, згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
П(С)БО 2 "Баланс", дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.
На  думку аудитора:
а) фінансова звітність  у повній мірі розкриває   інформацію про активи Товариства у сумі 55 010 тис. грн.  станом
на 31.12.2012 року відповідно до Національних П(С)БО за винятком окремих недоліків окремих порушень в 
частині організації бухгалтерського обліку;
б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів ведення 
бухгалтерського обліку активів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності станом на  31.12.2012 року.
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2.6.3. Розкриття інформації про  зобов'язання
В процесі аудиту, на  погляд аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про 
вірність відображення та повноту розкриття інформації  щодо зобов'язань, згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до 
фінансової звітності", П(С)БО 2 "Баланс" та  П(С)БО 11 "Зобов'язання". 
На думку аудитора:
а) фінансова  звітність у повній мірі розкриває інформацію про зазначені зобов'язання у сумі 35 142 тис. грн. 
станом на 31.12.2012 року відповідно до Національних П(С)БО;
 б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського 
обліку зобов'язань та їх відображення у  фінансової звітності станом на 31.12.2012 року.

2.6.4. Розкриття інформації про власний капітал
В процесі аудиту, на  погляд аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про 
вірність відображення та повноту розкриття інформації щодо власного капіталу, згідно з П(С)БО 1 "Загальні 
вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 2 "Баланс".
На  думку аудитора:
а) фінансова  звітність у повній мірі розкриває інформацію про власний капітал у сумі 19 868 тис. грн. станом на 
31.12.2012 року відповідно до Національних П(С)БО;
б) Товариство в усіх суттєвих аспектів виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського 
обліку власного капіталу та його відображення у фінансовій звітності станом на 31.12.2012 року.
2.6.5. Розкриття інформації щодо чистого прибутку
В процесі аудиту, на  погляд аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про 
вірність відображення та повноту розкриття інформації щодо чистого прибутку, згідно з П(С)БО 1 "Загальні 
вимоги до фінансової звітності", П(С)БО  2 "Баланс", П(С)БО  15 "Дохід", П(С)БО  16 "Витрати".
На  думку аудитора:
а) фінансова  звітність у повній мірі відображає інформацію про доходи та витрати, а також розмір чистого 
прибутку, отриманого Товариством у 2012 році загальною сумою 8 876 тис. грн., відповідно до Національних 
П(С)БО;
б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського 
обліку доходів, витрат та отриманого прибутку і його відображення у  фінансовій звітності станом на 31.12.2012 
року.
2.6.6. Розкриття інформації щодо вартості чистих активів
В процесі аудиту, на  погляд аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про 
достовірність та повноту розкриття інформації щодо відповідності чистих активів вимогам законодавства.
На  думку аудитора:
а) розрахункова вартість чистих активів (19 868 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (1800 тис. 
грн.);
б) вартість чистих активів відповідає вимогам статті 155 п.3   Цивільного Кодексу України.

2.6.7. Розкриття інформації щодо сплати  Товариством статутного капіталу
Заявлений та повністю сплачений статутний капітал Товариства у сумі 1799620 грн. поділено на 2278 простих 
іменних акцій номінальною вартістю 790 грн. кожна.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  від 03.06.2010р. за  № 68/05/1/10 видане Донецьким  територіальним 
управлінням ДКЦПФР.         
На  думку аудитора:
а) статутний капітал Товариство відповідає заявленому і сплачено у повному обсязі та у встановлений 
законодавством термін;
б) викуплених акцій власної емісії (вилученого капіталу) на балансі немає.
2.6.8. Розкриття інформації щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з 
фінансовою звітністю
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На підставі інформації наданою управлінським персоналом Товариства для аудиторської перевірки, у 2012 році не 
відбулися  події, які підпадають під перелік, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні 
папери та фондовий ринок".
На  думку аудитора:
суттєвих суперечностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, не виявлено.

2.6.9. Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів
            
Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до ст.70 Закону України "Про 
акціонерні товариства". 
Вартість активів станом на 31.12.2011 року складає 29 717 тис. грн. Сума  мінімального правочину , яка підлягала 
аудиторським процедурам складає 2 972 тис. грн.
На  думку аудитора:
а) Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

2.6.10. Розкриття інформації щодо корпоративного управління та  внутрішнього аудиту Формування складу 
органів корпоративного управління Товариства регламентується :
-   Статутом у новій редакції, затвердженим 16.04 2011 року;
-      внутрішніми Положеннями (" Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду",  " Про виконавчий орган
- Правління", "Про ревізійну комісію").
Протягом звітного року в Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
- Загальні збори акціонерів;
-     Наглядова рада;
-     Правління;
-     Ревізійна комісія.
Наглядовою радою Товариства було обрано корпоративного секретаря та внутрішнього аудитора.
На  думку аудитора:
а) кількісний   склад   сформованих   органів   корпоративного управління відповідає вимогам Статуту , 
внутрішнім Положенням та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів ((Протокол  № 28 від 
16.04 2011 року);
б) щорічні   загальні   збори   акціонерів  проводились   в  термін,   визначений   Законом України   "Про 
акціонерні товариства" - до 30 квітня;
в) фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про 
акціонерні товариства", вимогам Статуту та  "Положенню про Наглядову раду" - не рідше одного разу на квартал;
г) контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною 
комісією, внутрішнім аудитором та, за підсумками звітного року, зовнішнім аудитором - Аудиторською фірмою 
ПП "Аудит-К" на підставі договору №45    від 28.02.2013 р.
д) система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, 
забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає 
адміністративний та бухгалтерський контроль;
е) бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає 
попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль.
ж) керівництво Товариство в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і 
важливість.

2.6.11. Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства
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Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння середовища 
Товариства, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків 
суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури 
необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240" Відповідальність аудитора, що стосується 
шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших
працівників Товариства, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при 
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки.  Аудитором були виконані 
аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор 
отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності Товариства структуру його власності та корпоративного 
управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, 
оцінки та огляди фінансових результатів.
Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві   визначає Наглядова рада,    а загальне керівництво 
управлінням ризиками здійснює Правління.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності  в наслідок шахрайства.
             В ході перевірки  аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності 
Товариства, відповідно до  МСА 570 "Безперервність".
2.7. Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:
Ідентифікаційний код юридичної особи:
Номер, дата видачі Свідоцтва про державну 
реєстрацію    
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які  одноособово 
надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України:
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів
Місцезнаходження юридичної особи:

Телефон (факс) юридичної особи:

Електронна поштова адреса:

Відомості про аудитора, що брав участь в аудиторській перевірці:
Приватне підприємство "Аудит-К"

23419078
Серія 00 №608370  від 04.05.1998р.

№ 0151, видане за рішенням АПУ від 26.01.2001р. №98,  термін дії свідоцтва   до 04.11.2015р.

№1547, видане за рішенням ДКЦПФР від 2106.2011р.  №796, термін дії свідоцтва до 04.11.2015р.  

84313, г. Краматорськ, Донецкої обл., вул.Б.Хмельницького, буд. 1

(06264)  7-21-72

auditk@krm.net.ua

Тісленко  Надія Володимирівна, 
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сертифiкат аудитора серiї А №004536, виданий за   рiшенням  АПУ № 99 вiд 23.02.2001р.,  термін дії сертифікату 
до 24.12.2015р.

2.8. Основні відомості про  умови договору на проведення аудиту:    
2.8.1. Дата та номер  договору на проведення аудиту                    Договір № 45 від 28.02.2013р. 
            
2.8.2. Дата початку і дата закінчення аудиту                                          11.03.2013 - 19.03.2013

Директор ПП "Аудит-К", аудитор                                                       Н.В.Тісленко
сертифiкат серiї А №004536, виданий за
рiшенням  АПУ  № 99 вiд 23.02.2001р.,
термін дії сертифікату до 24.12.2015р.

19 березня 2013 року
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