
Звіт 
Ревізійної комісії ПАТ «Завод скловиробів» 

за звітний 2014 р. 
 

 
      Ревізійна комісія в складі: голови ревізійної комісії Буднік Л.Ф., членів ревізійної комісії 
Надєєвої Н.І. та Мартової Ганни Валеріївни провела перевірку фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік. Перевірка проводилась відповідно з вимогами Закону 
України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-6 зі змінами та доповненнями. 
 
       Для здійснення перевірки були використані наступні документи. 

1. Статут Товариства та реєстраційні документи. 
2. Фінансова звітність у складі: 
– Баланс станом на 31 грудня 2014 року 
– Звіт про фінансові результати за 2014 рік. 
– Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік. 
– Звіт про власний капітал за 2014 рік. 
– Примітки до річної звітності за 2014 рік. 
3. Первинні облікові документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку. 

В результаті перевірки виявлено наступне. 
 
      Основними видами діяльності, які Товариство проводило в 2014 році були: 

- формування та оброблення листового скла 
- оптова торгівля виробами зі скла 
- роздрібна торгівля склом та залізними виробами 
- здавання в оренду власного нерухомого майна 
-  
Основні доходи та витрати Товариства по річній фінансовій звітності наступні: 
 -   чистий дохід Товариства (без ПДВ) – 13474 тис.грн. 
- інші операційні доходи – 2501тис.грн. 
- собівартість реалізованої продукції – 10970 тис.грн. 
- адміністративні витрати – 2027 тис.грн. 
- інші операційні витрати – 1537 тис. грн.. 
- витрати на збут – 1193 тис.грн. 
- фінансовий результат до оподаткування – 248 тис.грн. 
- чистий прибуток за 2014 рік – 203 тис.грн. 
 

      Валюта балансу ПАТ «Завод скловиробів» станом на 31 грудня 2014 року становить 
8534 тис.грн. 
      Залишкова вартість основних засобів на 31 грудня 2014 року складає 2361 тис.грн., знос – 
4476 тис.грн., первісна вартість – 6837 тис.грн. 
       Витрати на поточний ремонт основних засобів відносились на відповідні рахунки витрат 
виробництва. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 
100% при вводі їх в експлуатацію. 
Інвентаризація основних засобів проводилась згідно діючого законодавства та облікової 
політики підприємства згідно наказу № 22 від 06 жовтня 2014 року станом на 01 листопада 
2014 року. 
Переоцінка основних засобів у 2014 році не проводилась. 
 
         Власний капітал Товариства за звітний рік збільшився на 203 тисяч гривень за 
рахунок отриманого у 2014 році прибутку. Зареєстрований Статутний капітал на 31 грудня 
2014 року становить 2168754 грн. 
Інший додатковий капітал станом на 31 грудня 2014 року складає 1173 тис.грн. і представляє 
собою до оцінки основних засобів за минулі роки.  Резервний капітал станом на 31 грудня 
складає 17 тис.грн. 



         Запаси підприємства відображались в обліку і звітності за їх  за їх фактичною 
собівартістю. Залишки запасів збільшились за 2014 рік на 160 тис.грн. та на 31 грудня склали 
1786 тис.грн. 

Інвентаризація виробничих запасів та товарів на складах Товариства здійснена згідно 
наказу № 22 від 06 жовтня 2014 року станом на 01.11.2014 року, незавершеного виробництва 
станом на 01.12.2014 року 
           Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових 
операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 
року №637. Залишки грошових коштів в касі станом на 31.12.2014 року склали 10706,76 грн., 
на поточних рахунках підприємства – 768974,34 грн., що співпадає з даними балансу про 
грошові кошти в національній валюті – 780,0 тис.грн. 
          Основні показники аналізу фінансового стану Товариства. 

- коефіцієнт абсолютної ліквідності, що характеризує те, на скільки ймовірне 
погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів та 
поточних фінансових інвестицій, дорівнює 0,71 при теоретично оптимальному 
значенні в межах 0,25-0,5 

- коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), що характеризує те, наскільки ймовірне 
погашення поточних зобов’язань за рахунок оборотних активів, дорівнює 5,71 при 
теоретично оптимальному значенні в межах 1,0-2,0 

- коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії), що визначає 
співвідношення власних коштів до вартості майна, дорівнює 0,87, при теоретично 
оптимальному значенні 0,25-0,5 

Показники абсолютної та загальної ліквідності на початок та кінець 2014 року вищі за 
максимальні нормативні значення. 
           Висновок ревізійної комісії. 
        Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2014 року відповідають 
даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий 
результат, відображений в «Звіті про фінансові результати», відповідає даним первинного 
обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства 
станом на 31 грудня 2014 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 
2014 рік у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Фінансова 
звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій 
обліковій політиці. Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено. 
 
 
      Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт та баланс Публічного 
акціонерного товариства «Завод скловиробів» станом на 31 грудня 2014 року 
 
 
Голова ревізійної комісії                                                    Буднік Л.Ф. 
 
Член ревізійної комісії                                                         Мартова Г.В 
 
Член ревізійної комісії                                                         Надєєва Н.І. 
 
 
  


