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Kielet ja käännössuunta 

ukrainasta suomeen  

Aihepiiri (aukt3) 

talouselämä  

Käännöstehtävä 

[seuraavalla sivulla] 

1. Käännettävä teksti 

Tilintarkastuskertomus 

Lähde: yksityinen asiakirja 

 

2. Käännöksen käyttötarkoitus 

Viranomaisia varten 

 

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden 
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke. 

Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan 
anonyymisti.  

Käännettävän tekstin pituus 2010 merkkiä. 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-v-20182019-navchalnomu-roci-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestaciyi-osib-yaki-zdobuvayut-zagalnu-serednyu-osvitu


 
/- - -/ 
3. Коригування сум, відображених у фінансовій звітності, що підготовлена відповідно до 
МСФЗ 
Під час аудиторської перевірки встановлено, що при підготовці звіту про фінансовий стан 
(Балансу) у відповідності з МСФЗ на початок періоду Товариство не здійснило 
коригування вхідних сум, відображених у фінансовій звітності. 
 
4. Інша допоміжна інформація - Звіт  щодо результатів виконання додаткових вимог, 
визначених п.2.7 «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів (/- - -/)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року 
No1360 
 
4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка 
визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його 
зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних 
товариств здійснюється згідно з Методичними рекомендаціями Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних 
товариств від 17.11.2004 р. No 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал 
акціонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного 
фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного 
капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо 
вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, 
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації». 
/- - -/ 
Розмір  чистих  активів ПАТ «/- - -/» більше розміру статутного капіталу товариства на 133 
890 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного 
товариства». 
 
4.2. 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 
/- - -/ 
 
 


