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Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал 

 
Висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» 
за результатами планової перевірки фінансової звітності Товариства  
за 12 місяців 2012 року 
а саме: Баланс станом на 31 грудня 2012 року (Форма № 1),  
Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2012 року (Форма № 2),  
Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3),  
Звіт про власний капітал (Форма № 4). 
 
Відповідно до Статуту ПАТ «ЗКЗ» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЗКЗ» комісією у складі: 
 
Голови комісії  Линди СІ. 
 
Члена комісії  Ткачука Ю.П. 
 
Секретаря комісії Бланковського А.К. 
 
була проведена планова перевірка та аналіз фінансової звітності за 12 місяців 2012 року.  
 
Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів: 
- Закону України «Про акціонерні товариства», 
- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
- Національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 
 
Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність ПАТ «ЗКЗ» в усіх суттєвих аспектах відповідає 
нормативним вимогам щодо її складання та розкриття та відображає реальний фінансовий стан 
Товариства та результати його фінансово-господарчої діяльності за звітний період. 
 
Ревізійною комісією проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його роботи за 12 
місяців 2012 року. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2012 року, Звіту про 
фінансові результати за 12 місяців 2012 року, складених відповідно до вимог національних ті міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку. 
 

 
 
 
 
 
 

№ Показники, тис. грн. 31.12.2012 

1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 104 380 

2 Прибуток (+), збиток (-) від операційної діяльності -1 668 

3 Чистий прибуток (+), збиток (-) -491 

4 Дебіторська заборгованість загальна на кінець періоду 9 508 

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

3 043 

6 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець періоду 6 290  

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

2 774 

8 Кредиторська заборгованість загальна на кінець періоду 75 371  

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

4 049 

10 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець періоду 67 723 

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

4 725 

12 Питома вага власного капіталу в загальному капіталі, % 30,14 

13 Питома вага залученого капіталу в загальному капіталі, % 69,86 

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

-152 

15 Статутний капітал 524 

16 Питома вага статутного капіталу у власному капіталі, % 1,51 
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На 31 грудня 2012 року показники фінансового стану Товариства наступні: 
 
№ 
 

Показники 31.12.2012 

коефіцієнт % 

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

0,005 0,48 

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) 

0,131 13,10 

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

0,211 21,10 

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

0,431 43,13 

 
На основі проведеного аналізу фінансового стану товариства за 12 місяців 2012 року слід відзначити 
зменшення чистого доходу від реалізації продукції - на 19% порівняно з відповідним періодом минулого 
року, зменшення чистого прибутку - на 6 984 тис. грн відносно 12 місяців 2011 року за рахунок падіння 
прибутку від операційної діяльності. 
 
Первісна вартість основних засобів за 12 місяців 2012 року зросла на 6 360 тис. грн. за рахунок капітальних 
інвестицій, вартість незавершеного будівництва зменшилась на 575 тис. грн. 
 
В 2012 році Товариство не залучало кредитів банків. 
 
Загальна вартість запасів на кінець 2012 року зменшилась на 2 201 тис. грн. та складає 6 027 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги виросла на кінець 2012 року на 2 774 тис. грн. та 
складає 6 290 тис. грн. 
 
Найбільшу питому вагу в оборотному капіталі займають дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги - 39,55%, виробничі запаси - 21,9%, незавершене виробництво - 13,2% . 
 
Власний капітал понизився на 152 тис. грн. за рахунок отриманого в 2012 році збитку. 
 
На кінець 2012 року рівень показників ліквідності не досягає нормативних значень. Зниження показників 
ліквідності обумовлено значною сумою кредиторської заборгованості перед ПАТ «ЗТР» (65 млн. грн.). 
 
В 2012 році сталися значні зміни показників балансу на початок 2012 року у зв’язку з коригуванням звіту 
згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності: відображена сума переоцінки основних засобів 
до справедливої вартості на суму +12,9 млн. грн; за рахунок власного капіталу на початок року створені 
резерв витрат на оплату відпусток та дострокових пенсій на суму 3 346 тис. грн, а також резерв витрат для 
списання сумнівної заборгованості (ТОВ «Обертон») на суму 2 505 тис. грн. 
 
Висновок: 
Ревізійна комісія вважає, що фінансова звітність ПАТ «ЗКЗ» достовірно відображає фінансовий стан 
Товариства. Ревізійна комісія вважає, що фінансовий стан Товариства потребує додаткових заходів з його 
покращення. 
 
 
Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»  підпис  Линда С.І. 
 
 
 
Член Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»  підпис  Ткачук Ю.П. 
 
 
Секретар Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ»  підпис  Бланковський А.К. 


