
 1

     Аудиторська  фірма  у  формі  приватного  підприємства 
 
        
                                                                                                       .м.Луцьк, пр.Волі 44/3 
                                                                                                        Представник в м.Нововолинську: 
                                                                                                 вул.СвВолодимира,3 тел.(0334433577) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3688,  
видане Рішенням Аудиторської палати України 15.12.2005р. 
 
                          
                                         Аудиторський     висновок № 01/03 
                                          аудиторської фірми ”АФК - Аудит” 
                          про фінансову звітність емітента цінних паперів 
                                   ПуАТ ”Нововолинський ливарний завод” 
 
 
      06.03.2013р.                                                                                               м.Нововолинськ 
 
 
       Правлінню та  акціонерам 
       ПуАТ ”Нововолинський ливарний завод ” 
       Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 
      Згідно укладеного договору на виконання аудиторських послуг від 06.02.2013р. 
Аудиторською фірмою ПП “АФК - Аудит” (Свідоцтво про внесення до Реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності № 3688 видане Рішенням Аудиторської палати 
України 15.12.2005р.) проведена  аудиторська  перевірка фінансової звітності ПуАТ 
”Нововолинський ливарний завод” за звітний період 2012року. Аудиторська перевірка 
проводилась вибірковим масштабом, була розпочата 12.02.2013р. і закінчена 05.03.2013 
року.  
      Аудит проводився на підставі вищезазначеного договору, Законів України ”Про    
аудиторську діяльність”,”Про цінні папери та фондову біржу”,”Про акціонерні 
товариства” з урахуванням положень Міжнародних  стандартів  контролю  якості,  
аудиту, зокрема до МСА № 700 "Формулювання думки та надання  звіту  щодо 
фінансової звітності", 701”Аудиторський висновок про фінансову  звітність”, 705 
"Модифікація  думки у  звіті  незалежного  аудитора", № 720”Інша інформація в 
документах, що містять перевірені фінансові звіти” № 800 “Аудиторський висновок при 
виконанні завдань спеціального призначення ”. Рішення  Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. за № 1528 “Про затвердження положення 
щодо аудиторських висновків, які подаються  до Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку…”, Рішенням ДКЦПФР від 31 січня 2008 р. за № 69 “Про 
затвердження інструктивного листа  щодо обсягу розкриття емітентами інформації про  
аудиторський висновок, який оприлюднюється в офіційному друкованому виданні та 
розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в складі регулярної річної 
інформації...”. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 
29.09.2011 № 1360» «Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів. Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 03.04.2012р. № 472 «Про затвердження 
роз’яснення «Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої 
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позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 № 1360» та інших законодавчих 
актів, що регулюють діяльність аудиту і учасників фондового ринку, 
      Ми перевірили фінансову звітність товариства, яку складено частково з урахуванням 
міжнародних стандартів фінансової звітності 1 “Перше застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності ” на основі звітних форм передбачених  Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку 1”Загальні вимоги до фінансової звітності”, згідно з 
Додатками до Положення (стандарту)   бухгалтерського обліку 2” Баланс ” Форми №1 
станом на 31.12..2012р., Положення (стандарту)   бухгалтерського обліку 3” Звіт про 
фінансові результати ” за 12 місяців 2012р.,  Положення (стандарту)   бухгалтерського 
обліку 4” Звіт про рух грошових коштів ” за 2012р.Форми №3,  Положення (стандарту)   
бухгалтерського обліку 5” Звіт про власний капітал ” за 12 місяців 2012р.Форми №4, 
Приміток до річної фінансової звітності за 2012рік Форми №5, затвердженої Наказом 
Міністерства фінансів України від 25.11.2000р. №302 Зазначені звітні документи містять 
в собі наведену інформацію про стан активів, рух грошових коштів, про власний капітал, 
зобов’язання, про фінансові результати, інформацію пріоритетних звітних сегментів 
фінансово-господарської діяльності товариства, що характеризують зміни фінансового 
стану за звітний період 2012 року , що завершився 31.12.2012р. 
      Відповідальність за цю звітність несе керівництво товариства. У наші обов’язки 
входить висловлення незалежної думки і підготовка  висновку на підставі інформації, 
отриманої під час проведення  аудиторської перевірки представленої фінансової  
звітності . 
      Перевірку здійснено відповідно до нормативів аудиту ,що діють в Україні, згідно з 
якими ми  спланували  та провели аудиторську перевірку з метою збирання  достатніх  
доказів того, що фінансові звіти підприємства  яке перевіряється не містять суттєвих  
помилок, а також визначенням принципів ведення бухгалтерського обліку , що 
застосовуються  підприємством  та  їх  оцінку. 
. 
     В результаті проведеного аудиту встановлено: 
          
     Загальні відомості про товариство     
   
     Підприємство засновано відповідно до рішення засновників від 28.09.1995р.шляхом  
перетворення орендного підприємства Нововолинський ливарний завод у Відкрите 
акціонерне товариство “Нововолинський ливарний завод” згідно до вимог  Декрету  
Кабінету міністрів  України від  20.05.93р.,  № 57 “Про приватизацію цілісних майнових 
комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду ”.    
      З 18.05.2010р. у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” № 514 
від 17.09.2008р. ВАТ “Нововолинський ливарний завод” перейменовано у ПуАТ 
“Нововолинський ливарний завод”  
      Повна  назва  підприємства:  Публічне  акціонерне  товариство “Нововолинський 
ливарний завод ”, скорочена назва: ПуАТ “Нововолинський ливарний завод ”.  
      Форма власності - приватна.   
       Юридична адреса: 45400, Волинська область, м.Нововолинськ, вул.Луцька,29,  що 
відповідає дійсному місцезнаходженню. Банківські реквізити: розрахунковий рахунок  
26003237042009 в ПАТ КБ  “Приватбанк” м.Нововолинськ , МФО 303440, Код  
ЄДРПОУ  05799344.      
      Статутні  документи підприємства зареєстровані рішенням Виконавчого комітету 
Нововолинської міської ради 29.12.95р., № 456-р. Статут перереєстровано в новій 
редакції 18.05.2010р., реєстраційний №11991050006000209. 
      Виписка серії АБ №239208 видана 28.11.2012р Державною реєстраційною службою 
України про  включення  ПуАТ “Нововолинський ливарний завод ” в єдиний державний 
реєстр юридичних осіб.. 
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      ПуАТ ”Нововолинський ливарний завод”  є  юридичною особою,  має самостійний 
баланс і проводить свою діяльність на підставі та у відповідності до чинного 
законодавства  України і  Статуту. 
       Згідно Довідки АБ №661755 виданої 25.12.2012р. відділом статистики в 
м.Нововолинську  основними видами діяльності ПуАТ “Нововолинський ливарний 
завод” за КВЕД-2010    є: 
- 24.52 лиття сталі     
- 24.51 лиття чавуну   
- 24.54 лиття інших кольорових металів 
- 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами. 

Середньооблікова чисельність працюючих – 607 чол. 
    Згідно довідки ПуАТ “Нововолинський ливарний завод №13/64 від 12.12.2013р. його 
акціонерами  є фізичні і юридичні особи, які набули права власності на акції товариства  
в  процесі приватизації. Загальна кількість акціонерів  товариства становить – 980 , з них 
- 1 юридична особа, частка яких в статутному капіталі складає 81,1049%,  та  
1009 - фізичних осіб з часткою - 18,1049%                                    
     Розмір  статутного  капіталу  Товариства  становить  - 1568060 грн.,  який поділяється  
на  6272240  штук  простих  іменних  акцій,  номінальною  вартістю  0,25 грн. за 
одиницю.  На період   перевірки   відкритої   підписки  на  акції  не  має.  Додатковий   
випуск   акцій   не проводився. Статутний капітал сплачений повністю. Товариство  
випустило  акції  на  весь розмір статутного фонду і проводить  їх реєстрацію   в   
порядку   визначеному   чинним  законодавством.  Дивіденди  по  акціях   в 2012 році  не  
нараховувались.  
      Зберігачем цінних паперів  є  ПАТ  КБ  “Приватбанк”   в  особі  філії  Західного 
головного регіонального управління  ПАТ  КБ ”Приватбанк”  ( 79008,  м. Львів, вул. 
Гуцульська ,15), з яким  укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах  №  
эл-02/10 від 15.07.2010р. 
     Депозитарій: ВАТ “Національний депозитарій України”, 01001, м.Київ, 
вул.Б.Грінченка,3.    Код  ЄДРПОУ 30370711 . Договір про обслуговування емісії цінних 
паперів Е-616  від 25.06. 2010 року 
     Річна інформація емітента  ПуАТ “Нововолинський ливарний завод” розміщена на 
базі даних Комісії 11.04.12р., опублікована в Бюлетені Цінні папери в України №73 від 
20.04.2012р. .Останній звіт до Комісії з цінних паперів та фондового ринку був поданий 
29.04.2012р. Щорічні  збори  акціонерів  проводились 27.04.2012р.      
       
       Виконання значних правочинів 
 
      Аудиторами перевірені вчинені акціонерним Товариством у звітному періоді 
.правочини в процесі  поточної господарської діяльності.  
     Проведеною аудиторською перевіркою Товариства встановлено, що господарські 
правочини, які б перевищували його  граничну сукупну вартість активів на 10 і більше 
відсотків вартості всіх активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариством. не вчинялись.  
 
 
       Стан корпоративного управління 
 
     Аудиторами розглянута допоміжна інформація щодо стану корпоративного 
управління та внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства». 
     При перевірці допоміжної інформації встановлено, що вищим органом  Товариства є 
загальні збори, до компетенції яких входить вирішення будь-яких питань діяльності 
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акціонерного товариства. Виконавчим органом  Товариства в.2012р. здійснювалось 
управління його поточною діяльністю на підставі Статуту  відповідно до рішення 
загальних зборів акціонерів особі голови правління Товариства. 
    Органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і  в межах компетенції, 
визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та 
регулює діяльність виконавчого органу, є наглядова рада Товариства в кількості 5-х осіб. 
     Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства обрана 
ревізійна комісія в складі 3-х осіб. 
     Внутрішній аудитор відсутній в Товаристві, а для перевірок фінансово-господарської 
діяльності відповідно до Статуту Товариства залучаються зовнішні аудитори. 
     Відповідальність за зберігання документів та інформації про Товариство  відповідно 
до Статуту покладена на голову правління та головного бухгалтера Товариства. 
     Стан корпоративного управління Товариства відповідає Закону України «Про 
акціонерні товариства» 
 
 
      Інформація щодо наявності суттєвих  невідповідностей   
 
      Аудитори зазначають, що відповідно до МСА 720  "Відповідальність  аудитора  
щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором   
фінансову звітність", суттєвих  розбіжностей між  фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту  та іншою інформацією, що розкривається  товариством -  емітентом  цінних  
паперів та була подана ним  разом з фінансовою звітністю до Комісії цінних паперів , не 
встановлено.   
 
 
       Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення 
 
     Відповідно до  МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності» аудиторами виконані процедури щодо виявлення і оцінки 
ризиків суттєвого викривлення показників фінансової звітності внаслідок шахрайства. 
     Аудиторами отримані письмові запевнення від управлінського персоналу, що вони 
визнають свою відповідальність за розробку, встановлення й підтримання внутрішнього 
контролю для запобігання та виявлення шахрайства,  розкрили аудиторам  інформацію 
про результати оцінки управлінським персоналом ризику того, що фінансова звітність 
може бути суттєво викривлена внаслідок шахрайства, і про будь-які розслідування 
шахрайства або підозрюваного шахрайства, що впливають на фінансову звітність. 
      Нами на підставі  професійного скептицизму та судження було розроблено і 
виконано аудиторські процедури, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим 
ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні тверджень. Зокрема під 
час виконання тестування журнальних записів, оцінки обґрунтованості облікових 
оцінок, використання різних методів вибірки та різних звірок, вивчення операцій між 
пов’язаними сторонами, опитування персоналу тощо проведено аналіз відібраних 
рахунків балансу та виконано аналітичні процедури на рівні більшої деталізації, а також 
звернено увагу на справжність документів та облікових записів. В результаті проведених 
аудиторських процедур отримано достатні та прийнятні докази, що стосуються оцінених 
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. 
     Інформація, отримана внаслідок застосування аналітичних процедур та зібраних 
доказів, дає достатню впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. 
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    Розкриття інформації про особливі події , що впливають на фінансово-
господарський  стан товариства. 
 

          Розкрита підприємством-емітентом  інформація про наявність особливих подій, які 
відбулися протягом звітного року і можуть суттєво впливати на фінансово-
господарський стан товариства  та призвести до значної зміни вартості його цінних 
паперів , відповідає  передбаченим  вимогам ч.1 ст.41 Закону України ”Про цінні папери 
та фондовий ринок” .    
    Дана інформація була розміщена на загальнодоступній інформаційній базі даних 
ДКЦПФР. (Відомості про зміну складу посадових осіб товариства було опубліковано у 
газеті Бюлетень Цінні папери України №58 від 29.03.2012р.) 
 
       Організація бухгалтерського обліку  
 
      Показники складеної фінансової звітності розраховані у відповідності до існуючих 
встановлених нормативів бухгалтерського обліку, зокрема Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку що діють в Україні, на підставі отриманих даних 
бухгалтерського обліку, який ведеться на підприємстві, із застосуванням спеціалізованої 
комп’ютерної бухгалтерської програми “Підприємство 7.7”, як однієї з форм обліку, з 
посиланням на первинні документи. 
      З метою забезпечення єдиних (постійних ) принципів, методів, процедур при 
відображенні поточних операцій в бухгалтерському та складання фінансової звітності у 
відповідності до вимог Закону України ”Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” на підприємстві 01.04.2011р виданий наказ №194, дія якого 
обумовлює  питання організації бухгалтерського та ведення  облікової політики 
підприємства протягом   2011 року .На підставі Наказу №107 від 06.02.2012р. із 
доповненням, підприємством  внесено зміни до облікової політики ПуАТ 
“Нововолинський ливарний завод” на 2012р. 
      Для забезпечення  достовірності більшої частини даних бухгалтерського обліку 
активів  та  їх  відповідності  фінансовій звітності.,  згідно  наказу № 823 від 19.12.2012р  
на підприємстві  відповідно до вимог чинного законодавства з питань регулювання, 
організації, ведення бухгалтерського обліку. проведено інвентаризацію товаро - 
матеріальних цінностей Аудитори в проведенні інвентаризації участі не брали, оскільки 
ця дата передувала укладенню договору на проведення аудиту за вказаний період. 
Результати  інвентаризації відображені в бухгалтерському  обліку. Вважаємо за доцільне  
звернути більш достатню увагу при проведенні інвентаризації  в  повному її обсязі, на 
наявність, стан і оцінку оборотних активів, поточних зобов’язань підприємства та  
належного документального оформлення. 
 
 
       Розкриття інформації про стан активів товариства 
 
 
        Класифікацію, порядок оцінки активів та їх використання у представленій 
фінансовій        звітності,  визначено  з урахуванням  вимог Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, 2 ”Баланс”, 3”Звіт 
про фінансові результати”, 7”Основніфонди”, 8“Нематеріальні активи”, 9“Запаси”, 10 
”Дебіторська заборгованість”, 14”Оренда”, 16” Витрати”,28”Зменшення корисності 
активів”, 31 ”Фінансові витрати” на підставі отриманих даних балансових рахунків – 
10,11,15,20,22,23,28,30,31,36,37, класів 1,2,3 бухгалтерського  обліку згідно положень 
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Інструкції № 291 “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань , господарських операцій підприємств “.  
      Загальний розмір необоротних активів підприємства (Код рядка 080 гр.4 розділу І - 
Форми №1 Балансу) на кінець звітного періоду вагомо збільшився у порівнянні з його 
початком на суму 59232,0 тис.грн. за рахунок надходження досить значної частини 
основних засобів, які істотно збільшили первісну  вартість показників основних  засобів 
,що становить  їх загальну суму 96547,0 тис.грн.( Код рядків  031 розділу  І  -  Форми  
№1 Балансу  ,  260  розділу ІІ Форми  5 Приміток  до  фінансової  звітності ), та 
відповідно   залишкової вартості основних засобів, що становить їх суму 
77810,0тис.грн.. ( Код рядків 030 розділу  І  -  Форми  №1 Балансу  ,  р.080, 260  розділів  
І,ІІ Форми  5 Приміток  до  фінансової  звітності ) і водночас відбулось збільшення 
показника статті нарахованого зносу  основних засобів, що складає суму 18737,0тис.грн. 
(Коди рядків  032 розділу І - Форми №1 Балансу , 260 розділу ІІ. Основні засоби Форми 
5 Приміток до фінансової звітності ).  При цьому  за рахунок придбання, завершення 
монтажу обладнання і введення  його в експлуатацію з одночасним включенням до 
складу основних засобів, доволі суттєво зменшилась на суму 24597,0 тис.грн. вартість 
показника незавершених капітальних інвестицій, що становить загальну суму 2664,0 
тис.грн.. (Коди рядків  020 розділу І - Форми №1 Балансу, 290  розділу ІІІ Форми  5 
Приміток  до  фінансової  звітності ).В підсумку, загальний  розмір  необоротних  
активів  підприємства  на кінець звітного періоду  разом  становлять їх спільний 
показник в сумі 80474,0 тис.грн. (Код рядка 080 гр.4 розділу І - Форми №1 Балансу). 
      Загальна вартість оборотних активів підприємства на кінець звітного періоду у 
порівнянні з його початком досить вагомо  збільшилась на суму 25072,0 тис.грн. і 
становить загальний розмір показників в сумі 105632,0тис.грн.(Код рядка  260 Форми 
№1 Балансу). При цьому відбулось незначне збільшення на суму 72,0 тис.грн.  в 
порівнянні з початком звітного року, залишків  виробничих запасів, що становлять суму 
17182,0тис.грн., і збільшення показника незавершеного виробництва в сумі 
372,0тис.грн.,що складає  залишок в сумі 2023,0 тис.грн. і в той же час  особливо 
значного зросту на суму 15324,0тис.грн. досяг показник готової продукції на складах 
підприємства,що становить загальну суму 26912,0 тис.грн., а також збільшились  на 
суму 1823,0 тис.грн. залишки товарів які склали їх показник в сумі 2111,0 тис.грн., що в 
підсумку становить балансову вартість цієї частини показників оборотних активів в 
загальній сумі 48228,0 тис.грн. (Коди рядків 100,120,130,140 Форми №1 Балансу, рядка 
920 розділу VІІІ ”Запаси” Форми 5 Приміток до фінансової звітності ). Крім 
цього,внаслідок проведення розрахунків з підприємством значно знизився на суму 
11772,0 тис.грн. розмір  дебіторської заборгованості за відвантажену замовникам 
продукцію, що складає показник в загальній сумі 14588,0 тис.грн. (Коди рядків – 160,161 
Форми №1 Балансу, р.940 розділу ІХ Дебіторська заборгованість Форми 5 Приміток до 
фінансової звітності). При цьому необхідно зазначити, що у відповідності до вимог 
ПСБО 10 ”Дебіторська заборгованість”, підприємства  створюють резерв сумнівних 
боргів дебіторської заборгованості, щодо якої існують ризики неповернення, проте 
показник статті резерву сумнівних боргів у фінансовій звітності товариства не 
наведений. (Код рядка 162 форми № 1 Балансу). З метою підтвердження повноти 
показників дебіторської заборгованості товариства , вибірково проведеною перевіркою, 
на запит аудиторів було надано акти звіряння розрахунків товариства з окремими його 
покупцями і замовниками, зокрема , ПАТ “Дизельний завод” станом на 31.11.2012р.., 
ТзОВ “Метал-Холдинг Львів” станом на 31.12.2012р., ТзОВ “Денал груп” станом на 
31.11.2012р., ТзОВ “Євроекспрес пошта ”  станом на 31.12.2012р.,ДП “УкрНДІВ” 
станом на 31.12.2012р.  Розбіжностей  по даним бухгалтерського обліку між 
товариством та вказаними покупцями і замовниками  не встановлено. 
      Також, необхідно зазначити про доволі суттєве зростання в сумі  1397,0 тис.грн. 
розміру дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом., що становить  його 
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показник в сумі 4368,0тис.грн... (Код рядка 170 Форми №1 Балансу). В той же час 
незначно зменшились на суму 39,0тис.грн. розмір іншої поточної дебіторської 
заборгованості , яка становить показник в сумі 71,0 тис.грн. (Коди рядків - 210 Форми 
№1 Балансу, р.950 розділу ІХ Дебіторська заборгованість Форми 5 Приміток до 
фінансової звітності)., а також  на суму 4,0 тис.грн. мінімально знизився показник інших 
оборотних активів, що становить суму 11,0 тис.грн. (Код рядка  250 Форми №1 Балансу). 
В частині визначення показника грошових коштів та їх еквівалентів відбулось суттєве 
зменшення  на суму 245,0тис.грн. в порівнянні з початком року наявності грошових 
коштів в національній валюті ,що складають їх залишок в сумі 402,0тис.грн. (Код рядка 
230 Форми №1 Балансу),однак в той же час привертає увагу доволі вагоме збільшення 
на суму 18004,0 тис.грн. залишку коштів підприємства в іноземній валюті, які 
становлять еквівалентний показник в сумі 37964,0тис.грн. (Код рядка 240 Форми №1 
Балансу). Обчислені показники фінансової звітності документально підтверджують 
наявність, надходження та використання грошових коштів підприємства, які визначено у 
відповідності до Положення (стандарту)  бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух 
грошових коштів”. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду розрахований 
по  результатам їх руху, що відбувся внаслідок здійснення підприємством в 
2012р.операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і становить загальну їх суму 
38366,0 тис.грн. (Код рядка 430  Звіту про рух грошових коштів).При цьому слід 
зазначити, що вирахуваний показник відповідає сумарному значенню кодів рядків 
230,240 розділу ІІ форми №1 Балансу та рядка 690 розділу VІ ”Грошові кошти” Форми 5 
Приміток до фінансової звітності і підтверджує їх відповідність обліку та наявності 
грошових коштів у підприємства на його рахунках в банку і  касі  в аналогічній сумі 
38366,0тис.грн.  
       Як вбачається зі статей балансу, що всі види оборотних активів підприємства в 
порівнянні з минулим звітним періодом 2011року досить вагомо зросли і становлять 
загальну балансову їх вартість в сумі 186106,0 тисгрн (Код рядка 280 Форми №1 
Балансу). На завершальному етапі  розкриття інформації про активи балансу можна 
стверджувати, що  їх загальний розмір дорівнює сумі зобов’язань та власного капіталу 
підприємства 
          
           Розкриття інформації про пасиви  
   

Класифікацію, порядок оцінки статей пасивів та їх використання у представленій 
фінансовій звітності, визначено з урахуванням вимог Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку 2 ”Баланс”, 5 ”Звіт про власний капітал”, 11 ”Зобов’язання”, на 
підставі отриманих даних балансових рахунків – 36, 37, 40, 42, 43, 50, 52, 63, 64, 65, 66, 
68 класів 3, 4, 5, 6 бухгалтерського  обліку згідно положень Інструкції № 291 “Про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, 
господарських операцій підприємств “.  
 
           Розкриття інформації про стан власного капіталу товариства                       
 
       Правильність визначення у фінансовій звітності складу і розміру власного капіталу 
розрахованого на підставі даних обліку, підтверджується  відображенням сум власного 
капіталу   в окремих статтях балансу за відповідною структурою та за призначенням 
згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 ”Баланс” з урахуванням вимог 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 ”Звіт про власний капітал”. Загальний 
розмір власного капіталу у порівнянні з минулим звітним періодом досить вагомо 
збільшився на суму 54514,0 тис грн (Коди  рядків 130,290 Форми № 4 Звіту про 
власний капітал, Код рядка 380 Форми №1 Балансу)  за рахунок зростання  по 
результатам фінансово-господарської діяльності показника нерозподіленого прибутку за 
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рахунок отриманого підприємством в 2012р доволі значних розмірів чистого прибутку  
в аналогічній сумі 54514,0 тис. грн. (Код рядка 220 Форми №2 Звіту про фінансові 
результати), в підсумку це збільшило загальні прибутки , що були отримані 
підприємством в попередньому звітному періоді, які на початок 2012р. становили їх 
суму 115842,0тис.грн. (Код рядка 350 гр.3 Пасиву Форми №1 Балансу). і на кінець 
звітного періоду 2012року , показник нерозподіленого прибутку складає позитивний 
результат в сумі 170356,0тис.грн. (Код рядка 350 гр.4 Пасиву  Форми №1 Балансу). Інші 
види власного капіталу на протязі звітного року не змінювались і складають їх 
попередньо отримані  значення.  Зокрема, розмір  статутного  капіталу  товариства  
становить  - 1568,0 тис. грн. (Код рядка 300 гр.4 Пасиву  Форми №1 Балансу),  який 
поділяється  на  6272240  штук  простих  іменних  акцій,  номінальною  вартістю  0,25 
грн. за одиницю. Розмір іншого додаткового капіталу становить 9125,0 тис. грн. (Код 
рядка 330 гр.4 Пасиву  Форми №1 Балансу). В цілому, загальний  розмір власного 
капіталу підприємства на кінець звітного періоду 2012р. складає суму 181049,0тис.грн 
(Коди рядків 380 Форми №1 Балансу, р.300 Форми № 4 Звіту про власний капітал).   
      При цьому необхідно зазначити, що у відповідності до чинного законодавства, 
зокрема вимогами  ч.3 ст.155 ЦК України передбачається , що після закінчення кожного 
наступного фінансового року підприємство зобов’язане здійснювати розрахунок 
вартості чистих активів. Виходячи зі змісту Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 19”Об”єднання підприємств”,  “чисті активи” – це активи підприємства за 
вирахуванням його зобов’язань. При цьому, враховуючи Методичні рекомендації щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 за 
підсумками фінансово - господарської діяльності звітного 2012 року  розмір статутного 
капіталу становив суму 1568,0 тис. грн.(Коди рядків 300 Форми №1 Балансу,р.300 
Форми № 4 Звіту про власний капітал), який є в доволі значній мірі меншим від 
величини чистих активів, розрахункова вартість яких становить 181049,0 тис. 
грн.(186106-4958-99).Отже, вимоги цієї правової норми товариством дотримуються.  

 
      Розкриття інформації про стан  зобов’язань товариства.  
 
       Розмір відображених у фінансовій звітності зобов’язань підприємства визначено у 
відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2”Баланс”, 
11”Зобов’язання” з урахуванням особливостей оцінки щодо зобов’язань, установлених 
іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Суми визначених 
зобов”язань є реальними, та відповідають даним обліку, однак для повної достовірності 
повинні бути підтверджені результатами проведення інвентаризації в повному її обсязі, 
а також актами звіряння взаєморозрахунків з контрагентами.  
      Серед показників довгострокових  зобов’язань по розділу ІІІ пасиву Балансу  у 
підприємства рахуються відстрочені податкові зобов’язання в сумі 99,0тис.грн., що 
виникли внаслідок фінансово-господарської  діяльності за попередні звітні періоди . 
(Код рядка 480 Форми №1 Балансу) .  
      В частині визначених показників поточних зобов’язань,  доцільно буде зазначити , 
що у порівнянні з попереднім звітним періодом серед показників поточних зобов’язань 
привертає увагу істотне зниження на суму 518,0 тис .грн. показника статті кредиторської 
заборгованості , що становить загальну суму 2884,0 тис. грн. (Код рядка 530 Форми №1 
Балансу). Водночас в порівнянні з минулим звітним періодом відбулось незначне 
зниження в сумі 35,0тис.грн. показника розрахунків з бюджетом, який на кінець звітного 
періоду становить заборгованість товариства в сумі 166,0тис.грн. (Код рядка 550 Форми 
№1 Балансу). В частині зміни значень інших розрахованих показників підприємства 
цього розділу пасиву відбулось незначне зменшення на  суму 94,0 тис. грн. показника 
розрахунків товариства зі страхування,який складає поточну заборгованість в сумі 462,0 
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тис. грн. .(Код рядка 570 Форми №1 Балансу) , а також зменшення на суму 56,0 тис. грн. 
показника поточних зобов’язань по розрахунках товариства з оплати праці., що 
становить залишок поточної заборгованості товариства перед його працівниками 
відповідно  в сумі 1087,0тис.грн.(Коди рядків 580 Форми №1 Балансу). В той же час 
змінився в сторону його збільшення на суму 131,0 тис. грн. показник статті інших 
поточних зобов’язань, що становить кредиторську заборгованість товариства в сумі 
359,0тис.грн.(Код рядка 610 Форми №1 Балансу). Необхідно зазначити, що вибірково 
проведеною перевіркою, з метою підтвердження повноти серед показників 
кредиторської заборгованості , аудиторам на їх запит було надано акти звіряння 
розрахунків товариства з окремими його контрагентами, зокрема ПАТ  “Кульчинський 
силікатний завод” станом на 01.01.2013р. за період липень-грудень 2012р., ТзОВ 
“Донецький завод приймально-транспортного обладнання” за період лютий - листопад 
2012р.. ПАТ “Ільницький завод МЗУ” за період вересень 2012р - лютий 2013р.,ТзОВ 
“Саббіа груп” за період січень-грудень 2012р. Розбіжностей  даних бухгалтерського 
обліку між товариством і вказаними контрагентами не встановлено 
      В цілому значення показників поточних зобов’язань товариства  в порівнянні з 
минулим звітним періодом, в доволі незначній мірі зменшились на суму 592,0 тис.грн. і 
становлять загальний їх розмір 4958,0 тис.грн. (Код рядка 620 Форми №1 Балансу).       
         
 
      Розкриття інформації про фінансові результати 
   
      Прибутковий фінансовий результат в сумі 54514,0 тисгрн, який отримало 
підприємство в 2012 році від звичайної його діяльності , що  відображений у фінансовій 
звітності (Код рядка 220 Форми №2 Звіту про фінансові результати) згідно до вимог 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 ”Звіт про фінансові результати”, з 
урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 15 “Доходи” , 
16”Витрати” 17 “Податок на прибуток” є реальним та відповідає даним бухгалтерського 
обліку. 
     Отримання прибуткового показника фінансової звітності підприємства, насамперед 
обумовлено  досить значним зростанням доходів від реалізації продукції, які у 
порівнянні з минулим звітним періодом достатньо вагомо збільшились на суму 9125,0 
тис грн і  склали показник чистих доходів товариства в загальній сумі 215732,0 тис 
грн (Код рядка 035 Форми №2 Звіту про фінансові результати). При цьому відбулось 
досить вагоме зростання показника собівартості реалізованої продукції, розмір якого в 
значній мірі  збільшився у порівнянні до цього ж  показника минулого звітного року  в 
сумі 35531,0 тис. грн. і становить загальну суму 134302,0 тис. грн. (Код рядка 040 Форми 
№2 Звіту про фінансові результати). В частині здійснених товариством витрат від 
операційної діяльності , суттєво збільшились на суму 814,0 тис. грн. отримані  
показники статей адміністративних витрат підприємства що складають їх суму 
7510,0тис.грн.(Код рядка 070 Форми №2 Звіту про фінансові результати)., і понесені при 
цьому витрати на збут, які дещо зросли на суму 188,0 тис. грн. і становлять їх розмір 
1204,0 тис. грн.(Код рядка 080 Форми №2 Звіту про фінансові результати). В той же час  
істотно зросли на суму 697,0 тис. грн. інші фінансові доходи,які склали загальну їх суму 
723,0тис.грн. .(Код рядка 120 Форми №2 Звіту про фінансові результати) а також  на 
суму 363,0 тис. грн. зріс зведений показник  отриманих підприємством інших доходів  , 
який становить загальну їх суму 86855,0 тис. грн.(Код рядка 130 Форми №2 Звіту про 
фінансові результати). Однак, значну увагу привертає достатньо вагоме зменшення на 
суму -2302,0 тис. грн. отриманих підприємством інших витрат об’єднаних в складі 
показника статті інших витрат  підприємства, що разом становлять загальну їх суму 
86831,0 тис. грн. (Код рядка160 Форми №2 Звіту про фінансові результати). Крім цього 
визначений показник статті нарахованого  податку на прибуток підприємства становить 
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суму 18949,0тис.грн. .(Код рядка 180 Форми №2 Звіту про фінансові результати).  Поряд 
з визначеними фінансової звітності за статтями витрат, привертають також увагу 
розраховані підприємством за звітний період 2012року показники розділу елементів 
операційних витрат, зміни по яких  визначені у порівнянні з минулим звітним періодом  
в сторону їх доволі значного збільшення на суму 35748,0 тис. грн., та складають 
загальну їх суму 142231,0тис.грн. (Ряд.280 Розд.ІІ  Форми №2 Звіту про фінансові 
результати.).В частині розподілу по елементам операційних витрат, вагоме їх значення 
серед отриманих показників припадає , зокрема елементам матеріальних затрат в сумі 
96187,0 тис. грн., витрат на оплату праці в сумі 26687,0 тис. грн. та відрахувань на 
соціальні заходи в сумі 11851тис.грн., що відповідно відображено в р.230,240,250 
Розділу ІІ  Форми №2 Звіту про фінансові результати. Чистий прибуток та дивіденди на 
одну просту акцію (Коди рядків  320-340 Форми №2 Звіту про фінансові результати) 
Розділу ІІІ Розрахунку показників прибутковості акцій, товариством не визначався. 
Серед проведених розрахунків показників прибутковості акцій залишилась незмінною 
середньорічна кількість простих акцій 6272240 грн.(Коди рядків 300,310 Форми № 2 
Звіту про фінансові результати),в той же час показник скоригованого чистого 
прибутку/збитку на одну просту акцію товариством не визначався. (Код рядка 320,330 
Форми № 2 Звіту про фінансові результати)  
 

                                                                     
                                                                         Висновок 

 
 
        При складанні фінансової звітності підприємство керувалось нормами Закону 
України” Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ”, ”Порядком 
подання фінансової звітності “ ,затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 419 , Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, із 
урахуванням внесення останніх змін і доповнень, що є обов’язковими при підготовці 
фінансової звітності, передбачених Наказом Міністерства фінансів України від 
31.05.2008р №756, Методичними рекомендаціями Міністерства фінансів України від 
09.01.2001р., з перевірки показників форм річної фінансової звітності із змінами і 
доповненнями. 
      Отримані показники фінансової звітності підприємства визначені на підставі даних 
бухгалтерського обліку і відповідають дійсності. Визначені показники форм фінансової 
звітності відповідають порівнювальним показникам інших форм звітності. 
      Фінансова звітність подається  у відповідні державні органи своєчасно.  
      Під час аудиторської перевірки  проаналізовано  бухгалтерські принципи, які 
застосовуються товариством, розглянуто принципи оцінки матеріальних статей  балансу, 
застосовані керівництвом  товариства і звітність в цілому. 
      Ми вважаємо, що зібраної під час перевірки інформації  достатньо для  складання   
висновку.  
      Ми підтверджуємо, з урахуванням притаманних аудиту обмежень, що надана 
інформація дає дійсне і повне уявлення про склад активів і пасивів суб’єкта перевірки, 
фінансова звітність підприємства-емітента цінних паперів може відповідати вимогам 
чинного законодавства та прийнятої на підприємстві облікової політики. Прийнята  
система  бухгалтерського  обліку  відповідає  законодавчим і нормативним  вимогам. 
      Справжня фінансова звітність товариства за рік ,що завершився 31 грудня 2012року по 
суті є попередньою фінансовою звітністю підприємства, яку підготовлено  з обмеженим 
застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності , шляхом проведення  
постатейної методики трансформації цієї звітності, як це  описано в обліковій політиці, 
враховуючи при цьому , що за попередні звітні періоди ,закінчуючи звітний період 2011 
року підприємство готувало фінансову звітність згідно з національними 
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загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку ,передбаченими Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, що діють в Україні. 
      На думку аудиторів попередню фінансову звітність товариства підготовлено з 
частковим урахуванням норм міжнародних стандартів фінансової звітності, які 
застосовуються на початковій стадії її підготовки до звітного періоду , що закінчується 31 
грудня 2012р. Цю попередню фінансову звітність було складено управлінським 
персоналом із використанням описаної у примітці концептуальної основи спеціального 
призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає Міжнародний 
тандарт фінансової звітності  1 «Перше застосування МСФЗ». При підготовці цієї 
попередньої фінансової звітності , враховуючи обмеженість застосування до відповідності 
МСФЗ, зокрема  у примітках управлінським персоналом пояснюються основні принципи 
стосовно коригування показників, що підлягали виконанню товариством на перехідній 
стадії підготовки,а також оцінні значення раніше опублікованої фінансової звітності за 
станом на  31 грудня 2011року, складеної на концептуальній основі звітних форм 
передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що діють в Україні.  
      На нашу думку попередня фінансова звітність складена за даними бухгалтерського 
обліку та в усіх суттєвих аспектах  відображає  фактичне  фінансове  становище  
суб’єкта, що перевіряється  по  результатам  операцій за період  з 01.01.2012р. по 
31.12.2012р. 
     
      Аналіз показників фінансового стану ПуАТ ”Нововолинський ливарний завод” за 
2012р,. що додається є невід’ємною частиною аудиторського висновку.  
 
 
     Директор ПП “АФК-Аудит”                                                  Мних В.М.  
          
     Аудитор                                                                                    Мних В.М.          
     Сертифікат  серії  А- №003638, 
      виданий рішенням АПУ 
      № 74 від 29.01.1999р.                                                                        
     Дію сертифікату продовжено  
     До 29.01.2018р. 
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                                                               А Н А Л І З  
                                                  показників фінансового стану  
                                П у А Т “Нововолинський  ливарний  завод” за 2012 рік 
 
 
1.Коефіцієнти  ліквідності. 
 
        1.1.Загальний(коефіцієнт покриття) 
 
        Цей коефіцієнт визначає ступінь покриття існуючих поточних зобов’язань 
підприємства його оборотними активами Теоретично оптимальне значення коефіцієта 
складає величину  К 11 = від 1 до 2,5  
             
              ( ряд.260 ф.1) + ( ряд.270 ф.1 )               105632,0 + 0 
   К 11= -------------------------------------------- =  -------------------- = 21,31            
             ( ряд.620 ф.1) + ( ряд.630ф.1 )                   4958,0 + 0       
 
         Отриманий результат коефіцієнту покриття К 1.1 = 21,31  на підставі показників 
статей балансу підприємства за звітний період, свідчить про достатній залишок наявних 
грошових коштів, запасів у підприємства, як на складах так і у виробництві враховуючи 
при цьому  зниження показника  дебіторської заборгованості,  відбулось суттєве їх 
зростання у порівнянні з минулим звітним періодом на загальну суму 25072,0 тисгрн, 
забезпечило досить стабільний стан оборотних активів, внаслідок чого величина цього 
коефіцієнту свідчить про досягнення  в 2012р надто високого рівня ліквідності, який 
зумовлений значним перевищенням оборотних активів над поточними зобов’язаннями 
підприємства, які в свою чергу незначним чином  зросли Порівнюючи отримане значення 
цього показника з минулим звітним періодом 2011р., який становив К 11 = 14,52, можна 
стверджувати про його достатньо вагоме збільшення.    
              
           1.2 Проміжної(швидкої) ліквідності. 
 
          Даний коефіцієнт визначає ступінь покриття поточних зобов’язань оборотними 
активами підприємства  без урахування запасів Теоретично оптимальне значення 
коефіцієта складає величину  К= 0,7-1,0  
 
          ( ряд.260 ф.1)-( ряд.100-ряд.140ф.1)+(ряд.270ф.1)         105632,0 – 48228,0+0    
   К 12 = --------------------------------------------------------------- = ----------------------------- = 11,58                             
                       (ряд.620 ф.1) + (630 ф.1)                                              4958,0 + 0          
 
          Отриманий надто високий коефіцієнт К12 = 11,58, свідчить про достатньо значну 
спроможність підприємства виконувати свої поточні зобов’язання, не враховуючи 
наявних запасів, за рахунок інших оборотних активів, зокрема існуючої дебіторської 
заборгованості, а особливо грошових коштів, розмір яких суттєво збільшився, а також 
незначної частини інших оборотних активів Для порівняння з минулим звітним періодом, 
цей показник відповідно складав набагато менше  значення і дорівнював К12  = 9,01     
 
          1.3 Абсолютної ліквідності. 
 
         Зазначений коефіцієнт визначає ступінь покриття поточних зобов’язань 
підприємства існуючими фінансовими інвестиціями і грошовими коштами та їх 
еквівалентами Теоретично оптимальне значення коефіцієнта складає величину К13 = 0,25-
0,5  
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                 Грошові кошти ( ряд.230 + ряд.240ф.1)                402,0+ 37964,0 
   К13  = ----------------------------------------------------------- = ----------------------- = 7,74                                  
                        (ряд.620 ф.1) + (ряд.630ф.1)                                   4958,0    
 
         Як видно, отримане велике значення коефіцієнта абсолютної ліквідності 
підтверджується повною достатністю необхідного розміру грошових коштів у 
підприємства ,враховуючи доволі суттєве його збільшення в порівнянні з минулим 
звітним періодом, і як видно свідчить про те, що значення цього коефіцієнта значно 
перевищило оптимальну межу і дорівнює позитивному значенню  К13 = 7,74 та 
незначному зменшенні кредиторської заборгованості в порівнянні з минулим звітним 
періодом, заборгованість підприємства по поточним зобов’язанням може бути в повністю 
перекрита  наявними грошовими коштами , що надає підстави стверджувати про  
достатньо необхідну  величину  грошових коштів  у підприємства.     
 
      2.Коефіцієнт  фінансової  стійкості. 
 
      Цей коефіцієнт показує співвідношення власного капіталу підприємства в його 
загальних зобов’язаннях перед кредиторами  Теоретично оптимальне значення 
коефіцієнта складає величину  К2= 2,0 
 
                   ( ряд.380 ф.1) + ( ряд.430 ф.1)                       181049,0 + 0   
   К2 = ------------------------------------------------------- = ------------------- = 35,80  
          (ряд.480ф.1) + (ряд.620 ф.1) + (ряд.630ф.1)        99,0+4958,0+0       
 
      Вирахуваний надто високий коефіцієнт фінансової стійкості, К2 = 35,80 при 
допустимому оптимальному значенні К= 2, свідчить про те ,що доля власного капіталу 
підприємства  в досить значній  мірі  перевищує суми його довгострокових і поточних 
зобов’язань,  а також слід додати, що  при цьому у порівнянні з минулим звітним періодом 
(К2=2,0) значення коефіцієнту суттєво збільшилось внаслідок отримання підприємством в 
2012р досить значних розмірів прибутків, що призвело до зростання показника 
нерозподіленого прибутку, та в свою чергу позитивно вплинуло на вагоме збільшення 
власного капіталу підприємства. 
     
   3.Коефіцієнт фінансової незалежності(автономії). 
 
      Вказаний коефіцієнт показує частку власного капіталу в загальній вартості фінансових 
ресурсів підприємства Теоретично оптимальне значення коефіцієнта складає величину  
К3=0,5 
 
                ( ряд.380 ф.1) + ( ряд.430 ф.1)                          181049,0 + 0    
   К 3= ----------------------------------------------------- = ---------------------- = 0,97     
                ( ряд.280 ф.1) або ( ряд.640ф.1)                         186106,0    
 
 Визначений коефіцієнт К3 = 0,97 фінансової  незалежності (автономії) нормативі К=0,5 
характеризує про надто  високу  частку в розмірі 97% власного капіталу у формуванні 
загальної суми фінансових ресурсів підприємства і в значній мірі свідчить про 
максимальну долю  віддаленості від допустимої межі фінансового ризику та створює 
сприйнятливі умови для залучення додаткових коштів . У порівнянні з минулим звітним 
періодом значення коефіцієнту становило К 3 = 0,96,та дещо  зросло  за рахунок притоку 
власного капіталу через отримання підприємством у звітному 2012 році значної 



 14

прибутковості фінансового результату, та водночас незначного зменшення загального 
розміру поточних зобов’язань..   
    
4.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом. 
 
Даний коефіцієнт характеризує про  величину співвідношення довгострокових і поточних 
зобов’язань до власного капіталу Теоретично оптимальне значення коефіцієнта складає 
величину  К4=  1 
 
           (ряд.430 ф.1+ряд.480+ряд.620+ряд.630ф.1)     0 + 99,0 + 4958,0+0                                              
   К4 = ------------------------------------------------------- = -------------------------- = 0,03          
                       ( ряд.380 ф.1)                                                  181049,0 
 
Отриманий достатньо низький за своїм значенням коефіцієнт К4=0,03 покриття 
зобов’язань власним капіталом(Нормативне значення К =  1) при цьому співвідношенні 
залучених засобів до власних, характеризує про фінансову незалежність підприємства  від 
залучених засобів та свідчить про достатньо низький рівень до умовно допустимого 
негативного фінансового стану, а  натомість збільшення ймовірності того, що досягнуте 
значення цього показника в дійсності свідчить про досить високу долю належного рівня 
платоспроможності у підприємства. Для порівняння за минулий звітний період цей 
показник становив К=0,04  
 
   5.Коефіцієнт маневреності власного капіталу. 
 
Цей показник характеризує відношення чистих оборотних активів до власного капіталу 
підприємства Теоретично оптимальне значення коефіцієнта складає величину К =  0 
 
           ( ряд.260 ф.1 )  -  ( ряд.620 ф.1 )                      105632,0 – 4958,0 
   К5 = ---------------------------------------------------- = ----------------------- = 0,56     
                       ( ряд.380 ф.1)                                               181049,0      
 
Визначений досить високий коефіцієнт маневреності власного капіталу К5 = 0,56 при 
оптимальному значенні К=  0, є достатньо сприятливим, хоч і свідчить, що використання 
вагомої частини власного капіталу для фінансування поточної діяльності підприємства є 
недостатньо задіяним, проте на випадок різкого погіршення фінансового стану у 
підприємства існує можливість поступової його приведення у належний стан, особливо 
враховуючи при цьому умови інтенсивного збуту  готової продукції, яка знаходиться на 
складах підприємства та водночас вжиття необхідних заходів щодо поступового 
зменшення  дебіторської  заборгованості. Порівнюючи з минулий звітним періодом, 
отримане значення цього коефіцієнту свідчить про достатньо високий рівень забезпечення 
власними коштами які позитивно впливають на стан маневреності власного капіталу , 
враховуючи при цьому, що значення цього показника  попередньо становило дещо 
більший розмір коефіцієнта К5=0,59 
   
6 Коефіцієнт ефективності використання активів  
 
Характеризує відношення чистого доходу від реалізації продукції до вартості оборотних 
активів Теоретично оптимальне значення коефіцієнта складає величину К =  1 
      
           Чистий дохід від реалізації(ряд035 звіту ф 2)             215732,0 
К 6 =  ----------------------------------------------------------------- =  ------------ = 2,04 
            Оборотні активи ( ряд260 ф1)                                       105632,0  
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Цей коефіцієнт засвідчує, про те що підприємство не на досить ефективному рівні 
використовує свої  оборотні активи , відображаючи водночас реальну інформацію про  
достатньо значний  обсяг реалізації продукції, який в цьому звітному періоді суттєво 
збільшився, однак при цьому слід врахувати досить значне збільшення  у підприємства 
його власних оборотних активів Для порівняння з минулим звітним періодом значення 
цього коефіцієнту становило порівняно більший його розмір К6=2,56. 
 
 
7.Чистий оборотний капітал,тис.грн: (ряд.260 ф.) – (ряд.620 ф.1) = 105632,0 – 4958,0 = 
100674,0  
 
      Показник чистого оборотного капіталу на відміну від інших показників підприємства  
є визначений у грошовому еквіваленті і характеризує різницю між всіма наявними 
оборотними активами та існуючими поточними зобов’язаннями підприємства При цьому 
слід зазначити, що отриманий позитивний результат вказує на те, що чистий оборотний 
капітал підприємства складає суму 100674,0 тис грн Проведений розрахунок свідчить 
про те, що у підприємства  існує  можливість  за рахунок його оборотних активів, 
враховуючи збільшення наявних грошових коштів безперешкодно покрити свої боргові 
зобов’язання  за всіма видами кредиторів підприємства, наявним розміром  запасів на 
складах і у виробництві , які у порівнянні з минулим звітним роком  досить вагомо 
збільшились, а також  існуючої дебіторської заборгованості підприємства та інших 
оборотних активів . Результат отриманого показника чистого оборотного капіталу надає 
підстави вважати про те, що підприємство має наявні ознаки досить значного рівня 
платоспроможності Слід зазначити, що за минулий звітний період 2011 року чистий 
оборотний капітал  підприємства складав значно менший його розмір, а саме 75010,0 
тисгрн  
       Проаналізувавши значення  вирахуваних показників на підставі статей  активу і 
пасиву балансу, даних інших форм фінансової звітності і обліку, на нашу думку 
фінансовий стан товариства значно покращився і є достатньо платоспроможним. При 
цьому важливо  зазначити, що у порівнянні з попереднім звітним фінансовим періодом 
(2011р.) відбулися певні зміни показників в сторону їх доволі суттєвого збільшення, які в 
певній мірі вплинули в підсумку на визначення показників власного капіталу балансу 
підприємства в сторону їх значного зростання , внаслідок отримання  підприємством  у 
2012р. позитивного фінансового результату – прибутку  в сумі 54514,0 тис. грн., що 
досить вагомо збільшило отримані підприємством прибутки попередніх років. Поряд з 
цим відбулись істотні зміни, особливо  в частині зміни показників оборотних активів в 
сторону значного їх зростання , а також серед показників поточних зобов’язань 
підприємства які в свою чергу незначно зменшились Вважаємо за доцільне 
рекомендувати підприємству направити частину власних коштів від отриманого прибутку 
на розвиток виробництва і збільшення його обсягів для підтримання досягнутих темпів 
існуючих економічних показників та при подальшому отримання показників 
прибутковості, спрямовувати їх для забезпечення коштами інших статей балансу в частині 
формування показників власного капіталу підприємства. Рекомендуємо здійснити 
управлінські заходи щодо поступового зменшення  дебіторської, а також  зведення до 
мінімуму кредиторської заборгованостей.            
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