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                                                                                                         Додаток № 10   
                                                                                         до Протоколу загальних зборів 
                                                                                           № 22 від 21 квітня 2015 року. 
                                                                                                                                                                                                    

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» 
         та її висновки щодо фінансово - господарської діяльності Товариства 

                                                        за 2014 рік. 
 

Перевірка 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 
2014 року (Форма № 1) та Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2014 року (Форма 
№ 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 р., Звіт про власний  капітал за 2014 рік,   
Крім цього, на протязі всього 2014 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 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. 
 
Статуний фонд товариства складається із 20 000 000 простих акцій номінальною 
вартістю 5 копійок і складає 1 000 000 грн.  Статутний капітал сплачений повністю. 
Додаткових емісій акцій у 2014 році товариство на здійснювало.     
 
Балансова вартість основних виробничих фондів товариства без врахування зносу 
складає 148 755 336,46 грн., або 7 грн. 44 копійки на одну акцію.  
 
Підприємство отримало доходів 23 841 527,86 грн. Основним джерелом доходів була 
виручка від надання площ в оренду. Основним замовником ПАТ “УкрНДІпластмаш” у 
2014 році був Телеканал СТБ.  
 
На підприємстві працює 57 робітників. Продуктивність праці на одного працюючого 
складає 348 605,53 грн. При місячній середній зарплатні на підприємтсві  4232,16 грн.  
 
Товариство за рахунок доходу здіснило витрати на ведення виробничої діяльності в сумі 
18 423 976 грн. І отримало прибуток в сумі 3 807 439,38 грн. Із розрахунку на одну акцію 
прибуток складає 0 грн. 19 коп. Рентабельність діяльності ПАТ “УкрНДІпластмаш” у 2014 
році - 20,7%      
 
ПАТ “УкрНДІпластмаш” є великим платником податків у Шевченковському районі міста 
Києва. Так за 2014 рік товариство сплатило податків на загальну суму 5 049 779,49 грн. 
До складу податків входять відрахування ЄСВ, прибутковий податок, податок на 
прибуток, ПДВ, податок на землю.                                                         

 
Ревізійною комісією проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами 
його роботи  2014 році.                                                                                                                          



 

 2 

На 31 грудня 2014 року показники фінансового стану Товариства наступні: 
 

2014 рік № Показники 
Коефіцієнт  Норматив 

1 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) 

 
0.43 

 
0,6-0,8 

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

 
0.45 

 
1 

3 Коефіцієнт фінансової стійкості (показує відношення 
власного капіталу до заємного капіталу) 

0.96 0,7 

Зазначені вище коефіцієнти надають можливість визначити, що Товариство зможе 
виконати свої зобов’язання перед  кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від 
Товариства повернення боргів тільки на 43% та вимоги кредиторів на 45%. У звязку чим 
ревкомісія рекомендує Загальним Зборам вирішити питання про направлення всього 
прибутку за 2014 рік на розрахунки з кредиторами та здійснити погашення отриманної 
фіндопомоги акціонера. Таким чином будуть випралені зазначені коєфіцієнти у 2015 році.  
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в 
загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на 
кінець року становить 0,96. Це свідчить про те, що Товариство не здійснює свою 
діяльність за рахунок позичкового капіталу. Питома вага кредитів банку складає тільки 
4%, що надає можливость в крайоньому випадку погасити всі заборгованості кредиторів 
за рахунок банківського кредиту. Враховуючи вищевикладене фінансовий стан ПАТ 
“УкрНДІпластмаш” товариства за 2014 рік , слід відзначити як стійкий та стабільний. 

Висновки 
Дані річної фінансової звітності товариства станом на 31 грудня 2014 року відповідають 
даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий 
результат відображений в балансі та формі 2 «Про фінансові результати» Товариства», 
відповідають даним первинного бухгалтерського обліку. 

Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан товариства на 31 
грудня 2014 року. Ведення бухгалтерського обліку відповідають існуючим в Україні 
нормативам. Фінансовий стан та діяльність товариства у 2014 році ревізійна комісія 
визначає як прибутковий і задовільний. 

 
Ревізійна комісія рекомендує Загальним Зборам товариства затвердити фінансову 
звітність ПАТ «УкрНДІпластмаш» про результати господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік. 
 
 
 

 
Голова Ревізійної комісії 
ПАТ «УкрНДІпластмаш»                       ________________     І.В. Ввєденська. 


