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                                                                                                                    Додаток № 11 
                                                                                                        до Протоколу загальних зборів 
                                                                                                         № 20 від 29 квітня 2013 року. 
 
 Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш»  
та її висновки щодо результатів  фінансово-господарської діяльності  
                                     Товариства за 2012 рік. 

 
   Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік проводилась у 
відповідності із Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «УкрНДІпластмаш», Закону 
України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні».  
  Для проведення перевірки комісії було надано Баланс товариства станом на 31 грудня 
2012 року (Форма № 1) та Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2012 року (Форма 
№ 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 р., Звіт про власний  капітал за 2012 рік,  
Примітки до річної фінансової звітності. Крім цього, на протязі всього 2012 року Ревізійна 
комісія мала доступ до бухгалтерської бази даних товариства, що давало можливість 
здійснювати моніторинг окремих фінансових операцій та оборотно-сальдових 
відомостей. Перевірку фінансової звітності товариства, також здійснила незалежна 
аудиторська фірма  ТОВ “ЮВМ – аудит”, про що є відповідний позитивний аудиторський 
висновок. 
 
   Під час перевірки встановлено, що бухгалтерський облік ПАТ «УкрНДІпластмаш» 
ведеться за допомогою нової бухгалтерської програми 1С Бухгалтерія 8.2 та в усіх 
основних аспектах відповідає нормативним вимогам. Фінансова звітність до контрольних 
органів подається також автоматизовано і також відповідає нормативам її складання та 
розкриття. 

 
  Ревізійною комісією проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами 
його роботи у 2012 році. Про що свідчать наступні показники:                                                                             

                                                                                                                           
№ Показники, тис. грн. 2012 рік 

1 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 18740 

2  Прибуток (+), збиток (-) від операційної діяльності 921 
3 Чистий прибуток (+), збиток (-)   486 
4 Дебіторська заборгованість загальна на кінець періоду 640 

5 
Змінення дебіторської заборгованості загальної за період                             
( + збільшення, - зменшення) відносно до попереднього періоду -28 

6 
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець 
періоду 79 

7 

Змінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги  
відносно до попереднього періоду за період                                                  
( + збільшення, - зменшення) +59 

8 Кредиторська заборгованість загальна на кінець періоду 4588 

9 
Змінення  кредиторської заборгованості загальної  відносно до  
попереднього   періоду за період ( + збільшення, - зменшення) +1395 

10 
 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 
кінець періоду 346 

11 
Змінення кредиторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги відносно до попереднього періоду за період                               -725 
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( + збільшення, - зменшення) 
12 Питома вага власного капіталу в загальному капіталі, % 61,5 
13 Питома вага залученого капіталу в загальному капіталі, % 3,3 

14 
Змінення власного капіталу в порівнянні з попереднім періодом 
за період      ( + збільшення, - зменшення) +609 

15 Статутний капітал  1000 
16 Питома вага статутного капіталу у власному капіталі, % 11,9 
 
На 31 грудня 2012 року коефіціенти фінансового стану Товариства наступні: 
 

2012 рік № Показники 
Коефіцієнт норма 

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (відношення грошових 
коштів до поточних зобов`язань – показує яка частина 
зобов`язань може бути погашена негайно) 

0,2583 0,25-
0,5 

2 Коефіцієнт термінової ліквідності (відношення грошових 
коштів та дебіторської заборгованості до поточних 
зобов`язань – показує   яка частина зобов`язань може 
бути погашена за умови своєчасних розрахунків 
дебіторів) 

 
0,3978 

0,5 

3 Коефіцієнт загальної  ліквідності (відношення оборотних 
активів  до поточних зобов`язань – показує  достатність 
ресурсів підприємства для погашення його поточних 
зобов`язань) 

 
0,4808 
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4 Коефіцієнт фінансової стійкості (показує відношення 
власного капіталу до заємного капіталу) 

18,74  

 
   На основі наведених даних щодо фінансового стану товариства за 2012 рік, слід 
відзначити його як стійкий та стабільний. Корпоративне управління у ПАТ 
„УкрНДІпластмаш” знаходиться на достатньому рівні. Облік та фінансова звітність 
правдиво  і неупереджено відображає стан справ щодо у фінансово-господарський 
діяльності, а також фінансового результату діяльності Товариства  у 2012 році.      
Порушень законодавства не виявлено. 
 
 
Висновок: 
Ревізійна комісія  пропонує загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт  
товариства за 2011 рік, а роботу правління та спостережної ради ПАТ “УкрНДІпластмаш”   
вважати задовільною. 
 
 
 
 
Голова Ревізійної комісії 
ПАТ «УкрНДІпластмаш»                       ________________     І.В. Ввєденська 
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