Звіт про роботу Ревізора за 2017 рік
Ревізором 12.04.2018р.
затверджено висновки про фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ППКІ «Металургавтоматика» за 2017 рік.
У своїй роботі Ревізор керувався Статутом товариства та іншими нормативними актами.
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році були:
Голова правління, з 12.04.17 – директор – Шакіров Володимир Хайдарович.
Головний бухгалтер – Гречишникова Тетяна Анатоліївна.
Правління, директор здійснювали свою діяльність відповідно до Статуту Товариства.
Всі рішення, прийняті на попередніх зборах акціонерів, Правлінням та директором виконані.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор здійснював шляхом
проведення перевірок з окремих питань із зазначенням недоліків, упущень і пропозицій щодо їх
усунення.
За звітний період за ініціативою Наглядової ради і Ревізора проведено перевірки з питань:
1. Правильності нарахування заробітної плати.
2. Формування цін на закупівлю послуг сторонніх організацій на підприємстві.
3. нарахування та своєчасності сплати податків та зборів до бюджету.
4. Інвентаризація ТМЦ, ОФ.
На підставі проведених перевірок розроблені заходи щодо усунення виявлених недоліків.
Результати перевірок в письмовому вигляді направлялись до Наглядової ради Товариства.
Висновки перевірки.
Прибуток визначався згідно Міжнародним статдартам фінансової звітності, коригування
фінансового результату до оподаткування на всі різниці не застосовувалося.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за якою минув строк позовної давності
стаоном на 31.12.2017 р. відсутня. Безнадійна кредиторська заборгованість відсутня.
Фінансовий стан Товариства характеризується наступними показниками станом на 31.12.17р .:
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових
засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт
абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.
Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):
К абс.л 01.01.2017 р. = 0
К абс.л 31.12.2017 р. = 0
2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без
урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:
Кзаг.лікв. 01.01.2017 р.= (4219-1157)/885=3,46
Кзаг.лікв. 31.12.2017 р.= (5814-889)/2981=1,65
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та
прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства:
К авт. 01.01.2017 р.= 7958/8843=0,9
К авт. 31.12.2017 р.= 7071/10052=0,7
4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як відношення
залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0:
К покр. 01.01.2017 р. = 885/7958=0,11
К покр. 31.12.2017 р. = 2981/7071=0,42
5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до
середньорічної вартості активів Товариства:
Крент. 31.12.2017 р. = 1062/((8843+10052)/2)=0,11

Висновки Ревізора:
Дані Звіту про фінансові результати та Балансу Товариства за 2017 рік за всіма істотними
аспектам достовірно відображають фактичний стан Товариства відповідно до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку.
Фінансовий результат Товариства за 2017 г. – прибуток у розмірі 1 062 тис.грн.
Ревізор виносить на збори акціонерів пропозицію:
Затвердити звіт Ревізора за 2017р., Баланс
ПрАТ «ППКІ «Металургавтоматика» за 2017 рік.
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