Звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариств а “Укрснецбудмонтаж”
за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік
м. Харків

«27» квітня 2016 рік

Ревізійною комісією Публічного акціонерного товариства «Укрснецбудмонтаж»
(далі ПАТ «Укрснецбудмонтаж») у складі голови Ревізійної комісії, в особі Коноз Тетяни
Юріївни та членів комісії: в особі Голоти Людмили Володимирівни та Анісімовій
Людмили Василівни,
проведена перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ
«Укрснецбудмонтаж» за 2015 рік відповідно до компетенції Ревізійної комісії та на підставі
ст. 73, 74 Закону України « Про акціонерні товариства» , Статуту Товариства та Положення
про ревізійну комісію ПАТ «Укрснецбудмонтаж».
Інформаційними джерелами при проведенні перевірки діяльності Товариства були
наступні документи:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 3 1.12.2015 рік (форма №1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік (форма №2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 20 15 рік (форма №3);
- Звіт про власний капітал за 2015 рік (форма №4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (форл[а №5);
- Статутні документи;
- Головна книга;
- Первинна документація.
Під час проведення перевірки увага була до питань достовірності складання
фінансової звітності, проведення річної інвентаризації товарі [о-матеріальних цінностей,
правильності оформлення первинних документів бухгалтером:ого обліку.
В результаті перевірки порушень та суттєвих п о м ю е о к не виявлено, що дає
змогу
підтвердити
достовірність
і
повноту
фінансової
звітності
ПАТ
«Укрснецбудмонтаж» в 2015 році:
- фінансово-господарська діяльність здійснювалась у межах чинного законодавства
України і у відповідності до Статуту Товариства;
- порушень обліку і облікової політики, які могли б вплин} ти на фінансові результати
діяльності, не виявлено;
- ревізійна комісія ознайомилась з результатами проведено':' планової інвентаризації за
2015 рік. В ході перевірки обліку і забезпечення збереженая матеріальних засобів, в
тому числі основних засобів, пор}щіень не виявлено;
- використання основних засобів проводилось суворо в межах і у відповідності з
рішенням Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.
Всі форми річної фінансової звітності ПАТ ”Укрсп<щбудмонтаж” складено в
тисячах гривень станом на 31 грудня 2015 року. Результати перевірки за підсумками 2015
фінансового року дають підстави стверджувати, що;
- Товариство при веденні бухгалтерського обліку діє згідно Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-ХІУ із
змінами і доповненнями та Національних Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку;
- бухгалтерський та фінансовий облік ведуться у відповідності до нормативних
документів;
- фінансові операції в бухгалтерському обліку відображаються вчасно, розрахунки за
зобов’язаннями здійснюються правильно та своєчасно.
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Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрспецбудмонтаж»
відповідно до даних фінансової звітності за 2015 рік мають наступний вигляд;
Показники
Основні засоби (залишкова вартість)
Запаси
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги______________________________
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал, в тому числі:
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)____________
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг; адміністративні та інші
операційні витрати)________________________
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат - прибуток (збиток)

Ні І початок
звітного року
1594
171

На кінець
звітного року
1282
140

505

497

710
18
1563
20
(891)
1777

338
18
1552
20
(1252)
1862

2880

1618

(3169)

(1990)

І8І

(297)

(372)

Розмір власного капіталу станом на 31 грудня 2015 р. склав 338,00 тис. грн., або
15,00% від загальної суми валюти Балансу.
Зареєстрований (пайовий) капітал Товариства за 2015 рік лишився незмінним і
становить 18 322,50 грн. Зареєстрований (пайовий) капітал поділяється на 73 290 штук
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Показники резервного
капіталу за звітний рік не зазнали змін і становлять 20,00 ти>і . грн.. Капітал у дооцінках
станом на 31.12.2015 р. складають персоніфіковані суми проведених дооцінок та уцінок
основних засобів в розмірі 1552,00 тис. грн. Зменшення суми дооцінок на 11,00 тис. грн.
відбулося за рахунок приєднання до непокритих збитків за вибувшими основними
засобами.
Непокритий збиток складає (1252,00) тис. грн., якзй зменшився за рахунок
приєднання дооцінок у сумі 11,00 тис. грн. та збільшився і;ід діяльності товариства у
звітному році на 372,00 тис. грн..
Активи товариства на кінець звітного періоду складають 2200,00 тис. гри., з них
58% належить необоротним активам і 42% оборотним. У складі необоротних активів
обліковуються основні засоби, залишкова вартість яких на кінець періоду зменшилась на
312 тис. грн. і становить 1 282 тис. грн. Таке зменшення відбулась за рахунок нарахування
амортизації за звітний рік та за рахунок вибуття/списання основ ї и х засобів.
Станом на 31.12.2015р. в обліку ПАТ «Укрспецбудмонтаж» знаходяться залишки
виробничих запасів на суму 140,00 тисяча гривень з яких:
- 85,00 тисяч гривень складають матеріали, обліковані на 201 балансовому рахунку
«Сировина та матеріали»,
- 8,00 тисячі гривень паливо для вантажних машин та легке«их автомобілів,
- 3 1,00 тисячі гривень запчастини,
- 16,00 тисяч гривень складають матеріали, обліковані на 209 балансовому рахунку
«Інші матеріали».

Загальна вартість оборотних активів на звітну дату становить 917,00 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець 2015 року склала 497,00
тис. грн. Залишок грошових коштів на 31.12.2015р. становит е 9,00 тис. грн. Про залишки і
рух грошових коштів Товариства свідчать виписки з поточних банківських рахунків, касова
книга.
За даними балансу та аналітичного обліку поточні зобов'язання т а забезпечення
Товариства склали суму 1862,00 тис. грн., пі;о на 85,00 тис. грї[. більше ніж на початок року.
За даними звіту про фінансові результати чистий дохід від реалізації послуг
Товариства за 2015 рік становить 1481,00 тис. грн. Крім основної діяльності. Товариство у
звітному році отримувало інші операційні доходи на суму [37,0 тис. грн. Таким чином,
загальна сума отриманих Товариством доходів становить 1618,00 тис. грн.
Витрати, які понесло Товариство у 2015 році, станзвлять 1990,0 тис. грн. (для
порівняння 3169 тис. грн. за минулий рік). Вони складаю тьсянаступних витрат;
- собівартість реалізованої продукції - 1253,00 тис. грн.,
- адміністративні витрати - 677,00 тис. грн.,
- інші операційні витрати - 56 тис. грн.
Відповідно до даних аналізу за 2015 рік, Ревізійна комісія підтверджує активи і
пасиви балансу Товариства у сумі 2200,00 тис. грн. і пропонує загальним зборам акціонерів
затвердити фінансовий звіт ПАТ «Укрспецбудмонтаж» за 2015 рік, звіт та висновки
Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії

Коноз Т.Ю.
(підпис)

члени Ревізійної КОМІСІЇ:
Голота Л.В.
(підпис)

Анісімова Л.В.
(підпис)

