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ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про фшансову звггшсть станом на 31.12.2011 р.
публ1чного акщонерного товариства “ЗапорЬксшьгосптехшка”
м.Запор1жжя

. 20 лютого 2012 р.

Державна комкая з щнних папергв
та фондового ринку

Директору ПАТ “Запоргжсшьгосптехшка”
Ю.М. Купцову

Зпдно з Договором № 15/02/12-ФЗ вщ 15.02.12р., укладеним М1Ж ТОВ «НормаАудит», що здшснюе свою дгяльшсть на пщстав1 Свщоцтва про внесения до Реестру
суб'екйв аудиторсько! д 1яльносп № 2888, виданого за ршенням Аудиторсько1' палати
Украши №
109 вщ 23.04.2002р. та Публ1чним акцюнерним товариством
“Запор1жсшьгосптехшка» (м. Запор1жжя, вул. Стартова, 6.1-Е; код СДРПОУ 00913456)
проведено аудиторську перев1рку фшансово1' зв1тноеп суб екта малого шдприемництва за
2011 р. у склад1 - "Баланс на 31.12.2011 р." (Ф №1-м), та "Звгг про фшансовх результата за
2011 р" (Ф №2-м)
з метою виказування незалежноТ професшно'1 думки вщносно п достов1рносп в ус1Х
суттевих аспектах та вщповщноеп даним бухгалтерского обл1ку, прийнятш облшовш
п о л т щ 1, адекватносп вщображення результата господарювання за 2011 р.
Джерелом аудиторськог перевгрки за перюд з 01 с1чня 2011р. по 31 грудня 2011р.
були вибраш наступш документа:
• "Баланс на 31 грудня 2011р." (Ф №1-м).
• "Зет про фшансовгрезультата за 2011р" (Ф №2-м).
• Договори фтансово-господарсъкоХ дсяльностг за 2011 р.
• Первинт документи, регистр и синтетичного та аналтичного облгку, зведет
облтовг документи, що вгдображають фмансово - господарсьм операци за
перюд з 01.01.2011 р. по 3112.2011 р.
За повноту та достов1ршсть наданих для перев1рки документов, фшансову
шформащю та фшансову звгтшсть Товариства вщповщальшсть несуть:
- Директор - Купцов Юрш Миколайович, весь перев1ряемий перюд;
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- Головний бухгалтер - Гнидюк Нша Андршовна, весь перев1ряемий перюд.
Ми несемо вщповщальшсть за висловлення думки щодо фшансово1' звггноеи на
пщстав! проведено! аудиторсько!' перев!рки.

Перевгрка розпочат а: 15.02.12р.
Перевгрка закгнчена: 20.02.12р.

Перевгрка проводилась вщповщно до мгжнародних стандарте аудиту (далх по тексту
МСА): № 230, № 300, № 315, № 320, № 330 та шших м1жнародних стандарта та практики
аудиту в Украпп, а також у вщповщност! до Закону Украши "Про цшш папери та
фондовий ринок" вщ 23.02.2006р. №3480-1У, "Положения щодо пщготовки аудиторських
висновюв, як 1 подаються до Державно!' комюи з цшних папер1в та фондового ринку при
розкритп шформаци емкентами", затв. Пшенням ДКЦПФР вщ 19.12.2006р. №1528,
зареестровано в Мшютерств1 юстицп Украши 23.01.2007р. № 53/13320 та шших
законодавчих та нормативних документа.
МСА зобов’язують нас планувати 1 здшснювати аудиторську перев1рку, щоб
одержати обгрунтовану впевнешсть у тому, що фш ансова зв 1тшсть не мютить суттевих
перекручень. Аудиторська перевгрка включае вивчення (шляхом тестування) доказ1в, яю
пщтверджують показники у фш ансовш звш ю сп Товариства. Також у перев1рку входить
оцшка використаних в Товариствг принцишв бухгалтерского облшу та суттевих
облшових оцшок, здшснених управлшським персоналом, а також, оцшка подання
фшаНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1 в цшому.
До шформацп, що перев1рялася, було застосовано таш процедури аудиту як:
перевгрка, опитування, обчислення, пщрахунок, групування 1 аналггичш процедури.
Ми вважаемо, що проведена нами аудиторська перевгрка дае обгрунтовану шдставу
для висловлення нашо'! думки вщносно фшансово!' зв1тност 1 Товариства за 2011 р.
Бухгалтерский облгк в Товариств1 базуеться на принципах едино!' журнально
ордерно!' форми рах1вництва з використанням комп’ютерно!' програми "1 С Бухгалтергя".
Оргашзащя 1 методолопя бухгалтерського облшу в Товариствг вщповщае вимогам Закону
Украши "Про бухгалтерский облж та фшансову звшнсть в Украш " вщ 16.07.1999р.
№996-Х1У, затвердженим нацюнальними Положениям (стандартам) бухгалтерського
обл1ку (дал1 за текстом П(С)БО) та шшим нормативним документам з питань оргашзацп
бухгалтерського облйсу в Украпп.
Обрана Товариством облкова полггика, яка обумовлена в Наказ1 "Про оргашзацпо
бухгалтерського облжу та облгкову полгтику на пщприемствг " вщ 04.01.2006р. №1 (далг
по тексту Наказ вщ 04.01.2006р. №1), протягом званого перюду була незмшною.
Перед складанням ргчно!' фшансово!' з в т г о с и для забезпечення достовгрностг
даних бухгалтерського облгку Товариством проведе:но ш вентаризащ ю активгв 1
зобов'язань
в 1дпов 1дно до 1нструкцЙ по швентаризаци основних засобгв,
нематергальних активгв, товарно-матергальних щнностей, грошових копгпв 1 документа
та розрахунк1в, затвердженох наказом Мшютерства фшанс1в Украши за № 69 вщ
11.08.1994р. та наказу по Товариству "Про проведения швентаризаци" •
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Пояснюючий параграф
Ми не спостерггали за швентаризащею наявних запасш та основних фондов
станом на 31 грудня 2011 р., оскшьки ця дата передувала нашому призначенню
гуляторами Товариства. Через характер облшових запиав Товариства ми не мали змоги
шлтвердити юлыасть запаав за допомогою шших аудиторських процедур. Також ми не в
заюз! шлтвердити дебггорську заборговашсть через обмеження Пщприемством обсягу
ишкм робота.
Фшансова зв 1тшсть Товариства мктить статп, склад 1 зм1ст яких визначено
МДЛОВ1ДНО до П(С)БО. Фшансова звггшсть щодо принцитв п подготовки, визнання 1
розкриття и елементхв в цшому вщповщае вимогам П(С)БО та обранш облисовш полчищ
| принципам оцшки статей з в т ю с п та методам щодо окремих статей зв 1тност 1).
Фшансова зв 1тшсть Товариства складена з припущенням подальшого
безперервного функцюнування в нацюнальнш валют1 Украши - гривш.
Таким чином, на нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути
шщнбними, ЯЙЦО б МИ були В ЭМ031 пщтвердити К1ЛЬК1СТЬ запас1в та основних фоНД1В,
Фшансовий зв 1т Товариства у склад1 "Баланс на 31 грудня 2011р." (Ф №1-м), "Зв1т про
фшансов! результата за 2011р." (Ф №2-м) Публичного Акцюнерного Товариства
~Запор1жсиъгосптехшка" представляе достовгрно, в ус1х суттевих. аспектах, шформацпо
про фшансовий стан Товариства на 31.12.2011р. згщно з встановленими вимогами щодо
оргашзацп бухгалтерського облку та складання 1 розкриггя ф1нансово1 1нформацп за
чин ним законодавством Украши.

Розкриття тформаци за видами активгв
вгдповгдно до нащональних П(С)БО
Активи у бухгалтерскому обл1ку, на нашу думку, класифковано та оц1нено
воповщно до П(С)БО. Оцшка актив1в достовгрно визначена й оч1куеться отримання в
майб\тньому економ 1чних вигод, пов’язаних з його використанням.

1. Необоротш активи
Основш засоби , що врахован 1 на баланс! станом на 31.12.2011 р., (вартюна межа основних
засоб1в, встановлена наказом про облшову полгтику п 1дприемства - 1000,00 грн.)
зьзносяться до сл1дуючих груп основних засоб1в:
- буд1вл 1 та спорудження
2723,9 тис.грн.
- транспорта! засоби
428,9 тис.грн
- шпп основш засоби
80,3 тис.грн
- машини та обладнання
22,6 тис.грн.
- шструменти, прилади, швентар
31,5 тис.грн.
- нематер1альн1 активи
4,0 тис.грн.
в суш становлять 3 291,3 тис.грн., нарахований зное (податковим методом) 34043 тис.грн., що становить 42,7 % вщ первюно!'вартостг.
- не введет в експлуатацно основш засоби
19,2 тис.грн.
Орендованих основних засобгв на баланс! немае.
Аналггичний обл1к вщповщае синтетичному обл1ку основних засоб1в та в 1дповщае
вимогам вимогам П(С)БО 7 “Основн1 засоби”. Протягом року придбано, введено в
жгплуатацпо та модерн13овано основн1 засоби
на загальну суму 676,8 тис.грн..;
реал1зовано або вибуло по шшим причинам - на суму 52,5 тис.грн.
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Товариство не мае основних засоб1в, обтяжених заставою або стосовно яких юнуе
обмеження щодо володшня, користування та розпорядження.
Основних засоб 1в, що тимчасово не використовуються (знаходяться на консерваци
чи реконструкци) Товариство не мае.
Придбаш основш засоби зараховуються на баланс Товариства за первюною
вартютю. Одиницею облжу основних засоб1в е об'ект основних засоб1в.
Переоцшка основних засоб1в на 31.12.2011 р. не здшснювалась.
Довгостроков! (Ынансовг твестиип У склад1 шших довгострокових фшансових
швестицш , як 1 обл1ковуються за методом участ! в каштал 1 шших пщприемств, в бадана
Товариства значиться вартють придбаних корпоративних прав в товариств1 з обмеженою
вщповщальшстю «НВФ «Техно-Трейд» в розм 1р 1 18,2% суми затвердженого статутного
каштала.
Протягом 2011 р. варт1сть фшансових швестицш залишилась без зм1н.
Зпдно з п. 12 П(С)БО 12 "Фшансов1 швестицп", затв. Наказом МФУ вщ 26.04.2000р. №91
фшансов11нвестици на дату складання балансу оц1нен1 за методом учасп у кап1тал1 .

2. Оборотш активи

2.1.
Запаси в баланс! представлен! як залипши за рахунками, на яких обл1ковуються
матер1али, сировина, паливо, комплектуюч! вироби, тара та> тарн 1 матер1али, запасн 1
частини, МШП, готова продукщя та незавершене виробництво.
Товариством при оприбуткуванн1 запас1в застосовуе метод оц1нки за ц1нами
придбання (за соб1варт1стю). Оц1нка матер1ал1в, палива, МШП, запасних частин при IX
вибутт1 здшснюеться за методом Р1РО з дотриманням вимог П(С)БО № 9 “Запаси”.
Методи оц1нки запасгв були незм1нними протягом 2011р.
Протягом 2011 р. було придбано запасхв на загальну суму 202,1 тис. грн. та
проведено вибуття (списания) - 210,4 тис. грн., в тому числ 1 :
(тис.грн.'
Запаси
Вибуття
Надходження
Сировина й матер1али
109,5
106,5
Паливо
58,4
56,7
Запасн1 частини
5,0
5,0
Буд1вельш матер1али
6,9
6,9
Матер1али, передан! в переробку
6,9
6,9
1нш! матер1али
17,2
16,0
Разом виробничих запасгв
203,9
198,0
Малоцшш та швидкозношуван1 предмета
1,5
1,5
Товари для продажу
2,6
5,0

2.2.
Дебторсъка заборгованшстъ - за товари, роботи, послуги вщображаеться в
балансг Товариства за чистою вартютю реашзацп на пщстав1 принципу обережност1 з
дотриманням вимог П(С)БО 10 "Деб1торська заборговашсть", затв. Наказом МФУ вщ
08.10.1999р. №237.
Принцип обережност1 деб1торсько1 заборгованост1 за товари, роботи, послуги не
дотримуеться, тобто П вщображення зд1йснюеться за первиною варт1стю без створювання
резерву пщ сумн1вну заборгован1Сть .
До складу деб1торсько1 заборгованост! за розрахунками та 1ншо1 поточно1
деб1торсько1 заборгованост1 входить заборгован1сть за розрахунками з бюджетом з
податюв з власниюв транспортних засобгв та шших самохщних машин 1 механ1зм 1в, на
доходи фгзичних ос1б, податку на прибуток та заборгован1Сть за товари, роботи, послуги,
загалом на кшець року вона становить 15,6 тис.грн. Питома вага за розрахунками за
товари, роботи, послуги у склад! деб1торськоТ заборгованоеп за розрахунками доргвнюе
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дебггорсько1' заборгованосп за

86,5%; питома вага заборгованосп бюджету у склад1
розрахунками дор 1внюе 13,5 % .
2.3Трошовг кошти та гх еквгваленти . Ведения касових операцш вщповщае дшчому
законодавству Украши. Залишок грошових кош та у кас1 на 31.12.2011 р. становить
0,2 тис.грн.,що не перевищуе встановлений Товариством Л1М1Т.
Ведения операцш на поточних
вщповщае дшчому законодавству Украши. Залишок
конгпв на поточних рахунках на 31.12.2011 р. становить 17,6 тис.грн.; грошових
документа в нацюнальнш валкш
(а саме - поштов1 марки) —0,9 тис. грн..
2.4.1пш1 обоуотм активи - вщображено сальдо рахунку 643 “Податков1 зобов'язання” в
суш 2,5 тис.грн.
2.5. Витрати майбуттх пеуюдов До складу витрат майбутшх перюд1в входить сума
пщписки перюдичних видань .

Розкриття тформаци про зобов ’я зання Товариства вгдповгдно до П(С)БО

За термшами у обл1ку та звгшосп розр!зняеться поточна (термшом погашения до
12 М1СЯЩВ включно) та довгострокова (термшом погашения бшыы 12 мгсящв)
заборговангсть, що вщповщае вимогам П(С)БО 11 "Зобов’язання", затв. Наказом МФУ вщ
31.01.2000р. № 20.
Протягом 2011р. Товариство здшснювало операцй з придбання товар1в, роб1т
(послуг) Т1льки у в 1тчизняних постачальник1в. На кшець 2011р. вщбулося збшьшення
залишку кредиторсько! заборгованост1 за товари, роботи, послуги у поргвнянш з початком
року на суму 614,3 тис. грн.
Товариство не мае заборгованосп, строк погашения яко! перевищив строк позовно!
давность
Заборговашсть перед бюджетом включае заборговашсть з податку на землю - 25,2
тис.грн., податку на прибуток - 0,5 тис.грн. 1 податку на додану вартють, - 8,1 тис. грн.,
що в сум1 на кшець звгшого року становить 33,8 тис.грн..
У Товариств1 нарахування та виплата зар о б тю 1 плати здшснюеться в1дповщно до
штатного розкладу та умов Колективного договору. Станом на 31.12.2011р. Товариство
мае поточноу заборговашсть за розрахунками по заробинш плата в розм1р1 8,3 тис. грн. В
цшому, за розрахунками по заробтп й плап з пращвниками Товариство розраховуеться
своечасно.
Протягом 2011р. Товариство здшснювало нарахування та утримання внесмв до
Пенсгйного фонду та фонд1в загальнообов'язкового державного сощального страхування.
За результатами фшансово-господарськоТ д 1яльност1 станом на 31.12.2011р. Товариство
мае поточну заборговангсть з розрахунйв 31 страхування - 4,0 тис. грн,.
До складу шших поточних зобов'язань станом на 31.12.2011 р. входить сума залишку
з податкового кредиту.
Протягом 2011р. Товариство проводило звгряння за розрахунками з шшими
кредиторами, за наслщками яких були складет акти зв1ряння взаемних розрахунюв.
Таким чином, найменшу питому вагу у складг поточних зобов’язань мае кредиторська
заборговашсть за розрахунками 31 страхування - 6,8%, найбшыну - за товари(роботи,
послуги) - 93,2 %.
.
Розрахунки з бюджетом,
пщтверджеш актами зв!ряння.

з цшьовими

фондами

1

окремими кредиторами
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Розкриття тформацп власний каттал Товариства вгдповгдно до П(С)БО
Власний каштал вщображено в бадана одночасно з вщображенням активов 1
зобов’язань, ЯК1 ПриЗВОДЯТЬ ДО ЙОГО ЗМ1НИ.
;
Ми вважаемо, що стати першого роздшу пасиву балансу ^остовгрно ощ неш 1 дають
правдиве 1 неупереджене уявлення про власний каштал Товариства.
Розмгр Статутного кашталу Товариства протягом 2011р. залишалася незмшним 1
складае 198,0 тис. грн., що вщповщае розм1ру зазначеному в установчих документах
Товариства.
Формування Статутного фонду вщбувалося з дотриманням вимог Закошв Украши
"Про господарсью товариства" та шших нормативних акт!в У 1фаши. Вщ моменту
створення Товариства у склад! та структур! статутного кашталу змш не вщбувалося.

Найменування
Оргашзацшно-правова форма
Код СДРПОУ
Юридична адреса
М1сцезна\одження
Дата державно? реестрацп
ОСНОВН1 ВИДИ Д1ЯЛЫ10СТ1

Акщонери

мЗапор1жс1льгосптехн1ка”
Публ1чне акщонерне товариство
00913456
69013, м.ЗапорЬкжя, вул. Стартова, 1-С
69013, м.Запортжя, вул. Стартова, 1-С
28 лютого 1995
Оптова торпвля сшьскогосподарською техн1кою,
автотоварами, буд1вельними матер1алами
1. ТОВ «Науково-виробнича ф1рма «ТехноТрейд» (€ДРПОУ 34975866)
55,094192 % доля в статутному кап 1тал 1
436 346 шт. акцш
109 086,50 грн.
2. Ф 1зичш особи з часткою в статутному
Кап1тал1 менш 10 %

Частки державного майна у Статутному фонд! Товариства станом на
31.12.2011 р. немае.
1нший додатковий каштал Товариства мютить у соб 1 суму проведено1' 1ндексацп
основних засоб1в згщно р1шення Уряду, на протяз1 зв 1тного року не змшювався.
Розкриття тформацп про вьдповгдтстъ вартостг чистих активов вимогам
законодавства Украши

Чист1 активи Товариства станом на 31.12.2011 р. складають 2136,7 тис. грн., що на
1938,7 тис. грн. бшыне, шж розм1р статутного кашталу. За наслщками 2011р.сума чистих
актив1в Товариства у пор1внянш з 2010р. зменшилася на 263,1 тис. грн. за рахунок
отриманого збутку за наслщками фшансово-господарсько1' д 1яльност1 у 2011 рощ.
Визначення вартоси чистих актив!в ми проводили на пщстав1 "Методичних рекомендац1й
щодо визначення вартост 1 чистих актив1в акцюнерних товариств", що схвален1 Ишенням
ДКЦПФР вщ 17.11.2004р. №485.
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Розкриття тформацп щодо фтансового результату
Визнання д о х о д 1В в бухгалтерському облшу Товариства здшснюеться з
використанням методу нарахування всгх фактор1В, яю можуть бути достов1рно оцшеш, що
вщповщае вимогам П(С)БО 15 "Дохщ", затв. Наказом МФУ вщ 29.11.1999р. № 290.
Визнання витрат в бухгалтерському облшу Товариства здшснюеться з
використанням методу нарахування вс1х витрат, як 1 можуть бути достов1рно оцшеш, що
вщповщае вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затв. Наказом МФУ вщ 31.12.1999р. № 318.
Для облшу доход 1в використовуються рахунки 7-го класу, а для облшу витрат
використовуються рахунки витрат 9-го классу, згщно з дпочими вимогами, 1нструкщею
”Про застосування Плану рахунюв бухгалтерського облшу актив 1в, кашталу, зобов’язань
та господарських операцш пщприемств 1 оргашзацш", затв. Наказом МФУ вщ 30.11.1999р.
№291.

Розм 1р отриманого збитку, склад доход 1в та витрат Товариство вщобразило у форм1
ф1нансово‘1 зв 1тност1 "Зв1т про ф1нансов1 результата за 2011 р." Складовими збитку е:
°чиста виручка вщ реал 1заци продукци (робгт, послуг)
°ш ш 1 операцшнг доходи
° шпп доходи
° -- шш 1 операцшш витрати
Особгвартхсть реалгзацп продукдп, товару

- 25,7 тис. грн.;
- 513,6 тис. грн.;
- ;:"18,7 тис. грн.;
- 789,8 тис. грн.
— 31,3 тис.грн.

Таким чином, за наслщками 2011р. Товариство отримало збиток вщ звичайно1'
Д1ЯЛЬНОСТ1 В СуМ1 263,1 тис. грн.

Розкриття тформацп про дп, я м в'гдбулися протягом 2011 р. та можуть
плинути на фшансово - господарський стан Товариства та призвести до
значнов змти вартостг його цтних папергв, визначених ч. 1 ст. 41 Закону
Украши
"Про цтт папери та фондовийринок" вЬд 23.02.2006р. №3480-1У

Протягом 2011 р. Товариством не приймалися рйпення щодо:
розм1щення Ц1нних папер1в на суму, що перевищуе 25% статутного кашталу;
про викуп власних акцш;
про утворення, припинення його фшш, представництв;
про припинення д1яльност1 Товариства;
зменшення статутного кашталу.
Станом на 31.12.2011 р. заборговашсть Товариства як за довгостроковими так 1 за
короткостроковими кредитами банку вщсутня .
Змши у склад 1 наглядово! ради та рев131Йно'1 ком 1си протягом року не вщбувалися.
На пщстав 1 вщповщ 1 на наш запит Товариство повщомило, що у 2011р.:
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та вщповщно не виносилися
ухвали про його санащю;
- операцй Л1ст1нгу (дел1ст1нгу) Ц1нних папер1в Товариства на фондовому ринку не
вщбувалися.

8
Доводка про фтансовий стан Товариства на 31.12.2011 р.

Станом на 31.12.2011р. вщбулися змши у структур! актищв та пасивгв Товариства
пор 1вняно 31 структурою балансу на 31.12.2010 р. Результата пор 1вняння наведено у
таблиц! нижче:

(тис. грн.'
Номер
роздшу
балансу

На
31.12.2010р.

Роздш балансу

На
31.12.2011р.

Вщхилення

АКТИВ
I.
II.
Ш.

Необоротш активи
Оборотш активи
Витрати майбутн!х перюд!в

I.
II.
III.
IV.

ПАСИВ
Власний капитал
Забезпечення наступних витрат та
платеж1в
Довгостроков1 зобов’язання
Поточш зобов'язання
Валюта балансу

2131,1
315,4
0,8

2666,0
149,8
' "1,1

+534,9
-165,6
+0,3

2398,8

2135,7

-263,1

•-

-

- •
-

.

48,5
2447,3

-

-

681,2
2816,9

+632,7
+369,6

Анал1зуючи структуру балансу, тобто майно та джерела його утворення, можна
зробити висновок, що збшынилася валюта балансу на 369,6 тис. грн. Це зумовлено змшою
в структур! майна 1 джерел його утворення у б 1к збшынення розм1ру актив1в та пасив1в.
Деб 1торська заборгованють за вщвантажеш товари, роботи, послуги збшынилася
на 4,6 тис. грн., за розрахунками з бюджетом зменшена на 2,5 тис. грн
За наслщками фшансово-господарсько'1 д!яльност1 у 2011 р. вщбулося зменшення
власного кашталу на 263,1 тис. грн. в основному за рахунок отримання Товариством
збитку. Кр1м цього, Товариство також забезпечене значною величиною чистих актив1в.
У поточних зобов'язаннях Товариства найбшыну питому вагу займае
кредиторська заборгованост1 за товари, роботи, послуги - 93,2 % та у пор1внянш з
2010р. п величина збшынилася на 614,3 тис. грн. Також збшынились кредиторсыа
заборгован!ст1 за розрахунками з бюджетом - на 21,5 тис. грн. ; а з оплати пращ та 31
страхування зменшена вщповщно на 2,1 та 1,0 тис.грн.
Достатшсть поточних актив1в для погашения борпв протягом року характеризуют
коефщгенти, розрахунок яких наведено у таблиц! нижче .

№ пп.

Показники

1

2
Коефидент абсолютно!'

1.
2.

Л1КВ1ДНОСТ1

Коеф 1Ц1ент покриття
(загальний коефщ 1ент

Розрахунок за
даними ф № 1
“Баланс”
3
(р220+р230+р240)
р620

Нормативне
(рекомендоване)
значения
4
>0,2 •

Н а початок
перюду

Н а кшець
пер 1оду

В|дхилен
ня (+; -)

5

6

7

3,7

0,03

-3,67

р 260
р 620

>2

.6,5

0,21

-6,29

р 380
р 640

>0,5

0,98

0,75

-0,23

р480+р620
р640

<0,5

0,02

0,24

+0,22

Л1КВЩНОСТ1)

3.

4.

Коеф 1Ц1ент ф 1нансово '1
незалежност 1
(платоспроможност 1,
автономп) (Ка.)
Коеф 1Ц1€нт концентрацп
залученого капггалу

9
5.
6.
7.
8.

9.

Коефщкнт ф 1нансово!
СТ1ЙКОСТ1
Коеф 1щент ф1нансування
(сп 1вв1дношення залученого
власного катталу)
Коефщ ент поточних
зобов’язань
Коеф 1щент забезпечення
власними оборотними
засобами
Коеф 1Ц1ент рентабельност 1
актив1в (Кр.а.)

р380
р480+р620

>1,0

55,5

р4В0+р620
р380

<1,0

р620
р480+р620

3,13

-52,37

.0 ,0 2 .

0,32

+0,3

>0,5

1,0

1,0

-

р380-р080
р260

>1,0

0,85

-3,5

-2,65

Ф.2-мр.190 : ф.1
(р.280 (гр.З) + р.280
(гр.4)):2

>0
Збшьшення

-0,1

-0,1

-

.

За результатами розрахунку Товариство мае можливкть йегайно Л1кв1дувати лише
3% короткостроково1' кредиторсько! заборгованосп (Ка.л.). Значно зменшилась ( на 6,29
грн) можливость своечасно розраховуватись за своши поточними боргами, так на 1 грн.
поточних зобов'язань припадае лише 0,21 грн. поточних актив1в (Кз.л.). Частка стабшьних
джерел фшансування складае 75% у загальному IX обсяз1 , що характеризуе Товариство як
фшансово стшке (Ка.) Збшьшення коефцценту сшввщношення залученого та власного
кашталу свщчить про зркт залежносп Товариства вщ зовшшшх джерел фшансування.
Так, на кшець перюду на 1 гривню власного кашталу Товариства припадало 0,32 грн.
залучених копгпв. Коефщхент фшансово1 стшкост1 зменшився у 2011 роц 1 на 52,37. Щодо
ефективноеп використання актив1в Товариства, то п величина становить стабшьно 0,1
(Кр.а.).
На нашу думку фшансов1 зв1ти в1Дображають достовгрно, в ус1х суттевих аспектах,
фшансовий стан Публ1чного акц1онерного товариства “Запор1жсщьгосптехшка» станом
на 31.12.2011р., а також результат д1яльност1 та рух грошових конгпв за перюд що
перевгрявся, згщно П(С)БО Украши та повтстю в1дповщають Балансу Шдприемства.
Аудиторський висновок е умовно - позитивний.
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