
Звіт

Ревізійної комісії ПАТ “Завод Артемзварювання”.

          Ревізійна комісія,  провела перевірку фінансово-
господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2012року
по 31 грудня 2012 року.
Основними питаннями перевірки були такі:
1.Правова чинність рішень, прийнятих керівництвом. 
2.Законність укладених договорів.
3.Облік і забезпечення цілості матеріальних цінностей.
4.Інвентаризація майна.
5.Бухгалтерський облік і правильність складання звітної
документації для податкових органів та інших органів державного
управління, а також до відповідних органів управління Компанії.
В процесі перевірки Комісії були надані первинні розпорядчі та
звітні документи:
1.Протоколи засідань Правління;
2.Накази, розпорядження, що видавалися у звітному році;
3.Облікова політика на 2012рік;
4.Ліміт грошової готівки в касі і акти ревізії каси;
5.Висновки комісії по інвентаризації майна;
6. Угоди, контракти;
7.Бухгалтерська звітність: “Баланс”, «Звіт про фінансові
результати”,  “Звіт про рух грошових коштів”,  “Звіт про власний
капітал”,   річний звіт.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ “Завод
Артемзварювання” у 2012 році  були:

Голова правління – Устян Альберт Аліошович
Головний бухгалтер – Троненко Людмила Олександрівна



Перевірка право чинності рішень, прийнятих керівництвом
Товариства в частині дотримування чинного законодавства
України і Статуту Товариства.

- Рішення прийняті на протязі 2012 року  Правлінням і
Головою правління знаходяться в компетенції органів
управління Товариством і не суперечать законодавчим
актам і Статуту Товариства, на основі яких
здійснювалась їх діяльність.

- Накази, розпорядження, які видавались  на основі цих
рішень, не порушували вимог Статуту Товариства.

- Протоколи засідань Правління оформлені у повному
обсязі, без виправлень і містять всі необхідні матеріали.

Планова перевірка фінансово-господарської діяльності
Товариства.

- Фінансово-господарська діяльність здійснювалась у
межах чинного законодавства України і у відповідності
до Статуту Товариства.

- Порушень обліку і облікової політики, які могли б
вплинути на фінансові результати діяльності , не
виявлено.

- Ревізійна комісія ознайомилась з результатами
проведеної планової інвентаризації за 2012рік. В ході
перевірки обліку і забезпечення збереження
матеріальних засобів, в тому числі основних засобів,
порушень не виявлено.

- Використання основних засобів проводилось суворо в
межах і у відповідності з рішенням Загальних зборів
акціонерів і Спостережної ради Товариства.



Перевірка річного балансу і звіту про прибутки і збитки.

- Ведення бухгалтерського обліку і складання
бухгалтерської звітності здійснювалось у
відповідності з вимогами нормативно-правових актів,
що регулюють бухгалтерський облік і оподаткування в
Україні, а також відповідно до облікової політики
Товариства на 2012рік.

- Річний звіт складений на основі звітів, наданих
Товариству у повному обсязі по затвердженим формам.

- Аналіз бухгалтерської звітності  свідчить про
достовірність обліку господарських операцій і правильне
відображення товарних, майнових і фінансових потоків.

- Розрахунок прибутків і збитків базується на реальному
обліку фактичних доходів від реалізації і фактичних
витрат на виробництво, що підтверджуються
відповідними документами.

Вартість балансу станом на 01.01.2013року. – 43млн.767тис.
Власний капітал                                                 - _31млн.873тис._   
Прибуток від продажу товарів, робіт, послуг
(валовий прибуток)                                            -   ___10млн.632тис.
Прибуток після оподаткування (чистий прибуток) -  5млн.801тис.

Голова комісії: ________________ Булах Любов Юріївна 
                              (підпис)                 (прізвище, ім�я, по-батькові)

Члени комісії:________________Шут Ірина Борисівна__
                              (підпис)                 (прізвище, ім�я, по-батькові)

                                 
           ______________________Бойко Надія Олексіївна___ 
                              (підпис)                  (прізвище, ім�я, по-батькові)




