






































































Відповідальність аудитора

Нашим обов’язком є надання висновку щодо фінансових звітів на основі
результатів здійсненої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у
відповідності до Міжнародних стандартів аудиту.  Ці стандарти вимагають від нас
дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки
для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих
викривлень. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських
доказів стосовно сум і інформації, що розкриваються у фінансовій звітності. Вибір
процедур здійснюється на розсуд аудитора,  що включає оцінку ризику істотного
викривлення фінансової звітності внаслідок недобросовісних або помилкових дій.
При оцінці цього ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що
застосовується для складання і достовірного представлення фінансової звітності з
метою планування необхідних за даних умов процедур аудиту, а не з метою надання
висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю. Аудит також включає
аналіз застосованих принципів бухгалтерського обліку та обґрунтованості облікових
оцінок, здійснених керівництвом, а також аналіз загального представлення
фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і
належними для формування аудиторського висновку.

Аудит фінансової звітності товариства за 2012 рік виконували аудитори:

- Ватаманюк Марія Михайлівна – сертифікат аудитора серії А № 000873 від
28.03.1996 року,  термін чинності до 26.05.2015 року;
- Сивук Людмила Антонівна – сертифікат аудитора серії А № 005629 від
25.12.2003 року, термін чинності до 25.12.2013 року.

Перевірка проводилась з відома Генерального директора за місцезнаходженням
товариства –   08300,  Київська обл.,  м.  Бориспіль,   вул.  Броварська,  5,  в період з 18
березня 2013 року по 16 квітня  2013 року.
    Відповідальними за фінансово-господарську діяльність  Товариства в періоді, що
перевірявся, були:
- Генеральний директор   - Снєжко Сергій Васильович  – весь період;
-      Головний бухгалтер   -    Ходаківська Наталя Іванівна в період з 01.01.2012 по
14.08. 2012 року;  Момот Ольга Юріївна – в період з 15.08. 2012 року по 31.12.2012
року.

Відповідальність керівництва Товариства за фінансову звітність

         Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку чинних в Україні. Відповідальність
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення
фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства  або
помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також  облікових
оцінок, які відповідають обставинам.

          Для здійснення  аудиторської  перевірки  були використані наступні документи
товариства:
- статутні документи;



- господарські угоди та контракти;
- бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку;
- оборотно-сальдові відомості;
- фінансова звітність за 2012 рік:

Баланс - форма № 1,
Звіт про фінансові результати - форма № 2,
Звіт про рух грошових коштів - форма № 3,
Звіт про власний капітал - форма № 4,
Примітки до річної звітності - форма № 5.

72. інші документи Товариства.

Основні відомості про товариство
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

„ПЕНТОПАК”
Скорочене найменування ПрАТ „ПентоПак”
Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ 20620489
Код території за КОАТУУ 3210500000
Територія (область) Київська область
Район Бориспільський район
Поштовий індекс 08300
Населений пункт м. Бориспіль
Вулиця, будинок вул. Броварська, 5
Номер свідоцтва про державну
реєстрацію емітента,
номер запису

Серія А01 № 583323

1 354 105 0015 000138
Дата первинної реєстрації 26.05.1998 року
Дата заміни свідоцтва про
державну реєстрацію

28.04.2011 року

Підстава  заміни свідоцтва про
державну реєстрацію

Заміна найменування юридичної особи

Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОРИСПІЛЬСЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зареєстрований статутний
капітал (тис.грн.)

11400

Види діяльності за КВЕД-2010 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із
          Пластмас
18.12 Друкування іншої продукції
22.22 Виробництво тари з пластмас
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у
сфері інших природничих і технічних наук

Інституційний сектор
економіки за КІСЕ

 S.11002 Приватні нефінансові корпорації



Аудиторська фірма, яка  надає аудиторські послуги емітенту:

Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю
“Аудиторська фірма “БІнА”,

код ЄДРПОУ 23285643

Місцезнаходження 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12

Дозвільні документи на здій-
снення аудиторської
діяльності та проведення
аудиту фінан-сової звітності

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги  № 0960 видане
Аудиторською палатою України (далі – АПУ)
26.01.2001 р. (Свідоцтво чинне до       23.12.2015
р.);
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, що можуть проводити
перевірки фінансових установ, що здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів  № 68, серія та
номер АБ 000065, строк дії: з 25.01.2011 р. до
23.12.2015 р., унесено до Реєстру відповідно до
рішення ДКЦПФР від    12.02.2007 р. № 313;
Свідоцтво про відповідність системи контролю
якості, видане рішенням АПУ від 26.04.2012 р. №
249/5 про те, що суб’єкт аудиторської діяльності
пройшов зовнішню перевірку системи контролю
якості аудиторських послуг, створеної відповідно
до стандартів аудиту, норм професійної етики
аудиторів та законодавчих і нормативних вимог,
що регулюють аудиторську діяльність.

Телефон/факс (044) 289-63-19

Електронна адреса bina@ukr.net

Аудиторська думка стосовно окремих показників фінансової звітності

Відомості про Реєстратора  емітента

Найменування  Публічне акціонерне товариство «Національний
депозитарій України»

  Код за ЄДРПОУ 30370711
 Код МДО 100024

Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3
Тел.. 044 279-66-51, Факс. 044 279-13-22

Серія та номер ліцензії АВ  № 581322
від 19.09.2006 року до 19.09.2016 року



Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і
результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому
виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

  Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом
подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних
журналах – ордерах та аналітичних відомостях. Облік повністю автоматизований
(застосовується програма «Акцент») та здійснюється на основі розробленої і виданої
відповідним наказом облікової політики.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність товариства за 2012 рік
складена на підставі облікових документів, дані в яких відображені на підставі
первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів – ордерів,
аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний. Положення про
облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПрАТ «ПентоПак»,
затверджене наказом № 7 від 03 січня 2012 року. Матеріали інвентаризації основних
фондів, запасів, грошових коштів та розрахунків з контрагентами надані до перевірки
Аудитору. Їх оформлення та інформація, яку вони несуть, відповідає  вимогам
нормативних документів. Інвентаризації проведені згідно наказів:
· № 31 від 07.02.2011 року «Про проведення інвентаризації основних засобів»
· № 105 від 03.10.2012 року «Про проведення інвентаризації складу готової
продукції»
· № 83 від 07.12.2012 року «Про проведення інвентаризації каси підприємства»
· № 86 від 17.12.2012 року «Про проведення інвентаризації на складі сировини і
матеріалів».

     На основі проведених Аудитором тестів можна зазначити, що бухгалтерський
облік товариства ведеться у  відповідно до вимог Закону України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV,
затверджених Положень (стандартів)  бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО), та
інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. На
підставі наданих товариством до перевірки аудитору даних регістрів бухгалтерського
обліку, здійснено розкриття інформації щодо Балансу станом на 31.12.2012 р.
Залишки на кінець попереднього періоду були правильно перенесені  на початок
звітного періоду.

Розділ балансу “Необоротні активи”

Станом на 31.12.2012 року необоротні активи товариства становили 16116 тис. грн.,
до їх складу входили:
1) Нематеріальні активи:
Залишкова вартість -3006 тис. грн.;
Первісна вартість                - 4934 тис. грн.;
Накопичена амортизація    - 1868 тис. грн.
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю з нарахуванням
амортизації   прямолінійним методом відповідно до П(с)БО  8 «Нематеріальні активи»,

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року  № 242
та облікової політики підприємства. У складі нематеріальних активів обліковуються
патенти на винаходи, патенти на промислові зразки продукції, свідоцтва та торгові
знаки товарів, робіт і послуг,  виробничі та бухгалтерські комп’ютерні програми.



2) Основні засоби:
Залишкова вартість - 12249 тис. грн.;
Первісна вартість                - 24685 тис. грн.;
Знос                                       - 12436 тис. грн.
Облік основних засобів організовано згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку  7 "Основні засоби", затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року  № 92. В бухгалтерському обліку
амортизація на основні засоби нараховувалась прямолінійним методом.
Серед основних засобів, що рахуються на балансі товариства, у банківській
заставі знаходяться три виробничі лінії за оціненою вартістю 5793,5 тис. грн. (первісна
вартість 28 013,5 тис. грн., залишкова вартість 5217,9 тис. грн.) – договір застави з ПАТ
«ФОЛЬСБАНК»  від 17.08.2011 року. Даний договір забезпечує вимогу
заставодержателя, що випливає з кредитного договору № КU 015151 від 17.08.2011
року на кредитну лінію в сумі 300 тисяч євро терміном до 15.08.2014 року.

3) Довгострокові фінансові інвестиції складають суму 13 тис. грн. - інші
фінансові інвестиції, а саме: частка товариства у статутному капіталі ТОВ
«ПРОДОПАК».

4) Інші необоротні активи складають суму 788 тис. грн., в тому числі:
капіталізація витрат з орендної плати та утримання земельної ділянки, виділеної під
будівництво.

Розділ балансу “Оборотні активи”
Станом  на  31.12.2012  року  оборотні  активи  товариства становили 26382 тис.
грн.,  з них:
1) Виробничі запаси    - 4312 тис. грн. (Сировина і матеріали).
2) Готова продукція      - 2081 тис. грн.
Облік виробничих запасів,  порядок їх класифікації та оцінки відповідають вимогам
П(с)БО 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
20.10.1999 року  № 246. Метод списання на виробництво (вибуття) перших за часом
надходження (ФІФО), обраний підприємством і зафіксований у положенні про
облікову політику підприємства.
Витрати виробництва відображаються в обліку згідно П(с)БО 16«Витрати»,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року  № 318.
Склад витрат, порядок розподілу загальновиробничих витрат при визначенні
собівартості готової продукції здійснюється згідно з обліковою політикою
підприємства та відповідає стандартам (положенням) бухгалтерського обліку
України. Податковий облік витрат та визначення собівартості реалізації готової
продукції здійснюється у відповідності до статті 138  розділу III «Податкового
Кодексу України».

3) Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 12661 тис.
грн., в тому числі:
· до 12 місяців - 12458 тис. грн., поточна заборгованість, підтверджена актами звірки;
· від 12 до 18 місяців -27 тис. грн., заборгованість термін сплати якої не наступив;
· від 18  до 36  місяців 176  тис.  грн.  -  заборгованість ПІІ ТОВ «Русанівський
м’ясокомбінат» в сумі 175,4 тис. грн. з 2010 року (справа знаходиться в суді на розгляді).

Резерв сумнівних боргів в Товаристві не створювався.



4) Дебіторська заборгованість за розрахунками з  бюджетом – 5181 тис. грн.,
реальна підтверджена актами звірки з податковою інспекцією, розрахунковими
документами та податковою звітністю, в тому числі:
· з податку на додану вартість - 3498,1 тис. грн.;
· з податку на додану вартість технопарку (пільговий ПДВ) - 158,2 тис. грн.;
· з податку на прибуток   - 1524,6 тис. грн.

5) Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 238 тис. грн., має
поточний характер.

6) Грошові кошти та їх еквіваленти   станом на 31.12.2012 року  складають: в
національній валюті 1589 тис. грн.,  в іноземній валюті 317 тис. грн.
Залишки грошових коштів на поточних рахунках  підтверджені банківськими
виписками станом на 31.12.2012 року ПАТ «Фольксбанк» та ПАТ «Банк «Київська
Русь».

7) Інші оборотні активи станом на 31.12.2012 р   становлять – 3 тис. грн.

Розділ балансу “Витрати майбутніх періодів”

Станом  на  31.12.2012  року  сума витрат майбутніх періодів Товариства становить
13 тис. грн. – це витрати по передплаті періодичних видань.

Розділ балансу “Власний   капітал” Товариства  станом  на  31.12.2012  року

становив 34328 тис. грн., з них:

 1) Статутний капітал – 11400 тис. грн. - зафіксована в установчих
документах загальна вартість активів, які є внеском учасників (акціонерів) до
капіталу Товариства.
          Статутний капітал поділено на 48000 (Сорок вісім тисяч штук) простих іменних
акцій номінальною вартістю 237,50 грн. кожна, форма існування акцій
бездокументарна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Територіальним  управлінням
Державної комісії з цінних паперів в м. Києві та Київській області  18.07.2011 року за
№  486/10/1/10. Попереднє свідоцтво № 486/10/1/10 від 11.10.2010 року анульоване.

   Випуск акцій у 2012 році товариство не здійснювало, викупу акцій власної
емісії в 2012 році не було. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
Порядок відображення Статутного капіталу в бухгалтерському обліку відповідає
Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16
липня 1999 року № 996-ХІУ та Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку
№ 1"Загальні .вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України 31 березня 1999 року № 87.

2) Інший додатковий капітал  - 6006 тис. грн., становить суму дооцінок
основних засобів до 2000 року.

              3) Резервний капітал – 934 тис. грн.  складає суму нарахувань минулих
періодів, у 2012 році відрахувань у резервний капітал  не було.

             4) Нерозподілений прибуток – 15988 тис. грн., сформувався з показників:
· Фінансовий результат за 2012 рік – чистий прибуток в сумі 6149 тис. грн.,
· нерозподілені прибутки минулих періодів 9839 тис. грн.



Інших змін у складі нерозподіленого прибутку не було.
За  підсумками попереднього фінансового 2011 року дивіденди не нараховувались.
Згідно Рішення єдиного акціонера ПрАТ «ПентоПак» прибуток Товариства за 2011 рік
у розмірі 2849,0 тис. грн. не розподілено.

Розділ балансу “Довгострокові зобов’язання” – 2039 тис. грн. , з них :

1) Довгострокові кредити банків  - 2039 тис. грн., поточна заборгованість по
кредитній лінії  ПАТ «Фольксбанк» згідно договору № КU 015151 від 17.08.2011 року на
суму 300 тис. євро терміном до 15.08.2014 року;

Розділ балансу “Поточні зобов’язання” – 6144 тис. грн., в тому числі:

1)Короткострокові кредити банку – 67 тис. грн., поточна заборгованість по
овердрафтному обслуговуванню ПАТ «Фольксбанк» згідно договору № OV 018257
від 30.08.2012  року в межах ліміту не більше 140 тис. євро терміном до 30.08.2013 року.

2) Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 5004 тис.
грн.
         Основна сума кредиторської заборгованості є поточною по розрахунках з
основними постачальниками матеріально-технічного постачання (рах. № 631) та
постачальниками робіт та послуг (рах. № 633) підтверджена актами звірки,
первинними документами та договірними зобов’язаннями в установленому
юридичному порядку.

 3) Поточні зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2012 року
складають:
· з одержаних авансів – 32 тис. грн.
· з бюджетом – 132 тис. грн. , платежі, термін сплати яких не наступив :
- поточний податок на доходи фізичних осіб 111,5 тис. грн.
- поточні платежі з податку на землю, та інші ресурсні платежі 20,5 тис. грн.;
· зі страхування 267 тис. грн. (поточний платіж за грудень 2012 року);
· з оплати праці 606 тис. грн. (поточна заробітна плата за грудень 2012 року).

Станом на 31.12.2012 року Товариство заборгованості по платежах в
бюджет  не має, що підтверджується актами звірки з Бориспільською об’єднаною
ДПІ Київської області .

Станом на 31.12.2012 року Товариство не має простроченої
заборгованості по заробітній платі перед працівниками. Розрахунки з пенсійним
фондом проведені в повному обсязі,  заборгованості зі страхування по єдиному
соціальному внеску немає, що підтверджується актом звірки на 31.12.2012 року.

          4) Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2012 року – 36 тис. грн.,
поточного характеру.

Бухгалтерський облік зобов'язань у товаристві ведеться відповідно до
Положення  (стандарту)  бухгалтерського обліку  11  “Зобов'язання”,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року   № 20.



    Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2012 року становила
42511 тис. грн. (Сорок два мільйони   п’ятсот одинадцять тисяч грн.).

На підставі даних балансу товариства станом на 31.12.2012 року аудитором
розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим
статутними документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих
активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій
ДКЦПФР  щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від
17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал
акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, 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».

Розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2012 року

№п/п
Зміст

Рядок
Балансу

Сума
(тис. грн.)

1 Склад активів ,які приймаються до розрахунку
Необоротні активи

Нематеріальні активи (залишкова вартість) 010 3006
Незавершені капітальні інвестиції 020 -
Основні засоби (залишкова вартість) 030 12249
Інші фінансові інвестиції 045 13
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомосі

055

1.1

Інші необоротні  активи 070 788
Всього: 16116

Оборотні активи:
 Запаси 100,110,130,140 6393
 Дебіторська заборгованість за товари (роботи,
послуги)

160,170,180,200 18080

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 -
Поточні фінансові інвестиції 220 -
Грошові кошти в національній валюті 230 1589

1.2

 Інші оборотні активи 250 3
Всього: 26389

1.3 Витрати майбутніх періодів 13
Разом активи 42511

2 Зобов’язання, що приймаються до розрахунку
Довгострокові зобов’язання

2.1 Довгострокові  зобов’язання 480 2039
Всього 2039

2.2 Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 67
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи,послуги

530 5004

Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 32
- з бюджетом 550 132
- зі страхування 570 267
- з оплати праці 580 606
- з учасниками 590 -
- із внутрішніх розрахунків 600 -
Інші поточні зобов’язання 610 36

Всього: 6144



2.3 Забезпечення наступних виплат і платежів 430 -
2.4 Доходи майбутніх періодів 630 -

Разом пасиви 8183

Визначаємо вартість чистих активів за формулою:
Чисті активи = (1.1 + 1.2 + 1.3) – (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4) = 42511 – 8183 = 34328 тис. грн.
При порівнянні  вартості чистих активів із розміром статутного капіталу  встановлено, що
вартість чистих активів значно перевищує розмір статутного капіталу , а саме:
 (34328  - 11400 ) = + 22928 тис. грн.

Висновок: вартість чистих активів товариства перевищує розмір статутного
капіталу, вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України   дотримуються.

Виконання значних правочинів
     Товариство у 2012 році не мало значних правочинів  (10 і більше відсотків вартості
активів товариства за даними останньої фінансової звітності) відповідно до Закону
України “Про акціонерні товариства”.

Стан корпоративного управління

Протягом звітного року в товаристві функціонували наступні органи корпоративного
управління у відповідності до статті 9 Статуту:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган компанії,
- Генеральний директор компанії,
- Ревізійна комісія (Ревізор) – контроль за фінансово-господарською діяльністю

компанії.
         За рішенням Загальних зборів акціонерів функції фінансового контролю і ревізії
господарської діяльності товариства можуть бути передані на договірній основі
аудиторській організації. Протягом 2012 року таке рішення не приймалось.

У відповідності до статті 49 у редакції Закону України «Про акціонерні
товариства» від 03.02.2011 № 2994-VI існують особливості проведення загальних зборів
товариством, що складаються з однієї особи:

1) До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48
цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
акціонерного товариства;

2) Рішення акціонерів з питань, що належать до компетенції загальних зборів,
оформляються ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою
товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу
загальних зборів акціонерного товариства.

        За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Рішенням єдиного
акціонера ПрАТ «ПентоПак» від  25  квітня 2012 року затверджено річний звіт
Приватного  акціонерного товариства «ПЕНТОПАК» за 2011 рік, чистий прибуток в
розмірі 2849,0 тис. грн. вирішено залишити не розподіленим.
         Дане рішення прийняте в термін, визначений Законом України “Про акціонерні
товариства” – до 30 квітня , а саме – 25 квітня 2012 року.
          Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві , в
основному,  відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”  та вимогам
Статуту.
             Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю , що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та  подається  до  Комісії





Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

