Протокол № 54
Засідання Ревізійної комісії ПАТ «Склоприлад» від 07 березня 2013 року
с^сутні члени комісії:

Борсук М.І.
Безпалько З.І.
Єна Л.Я.

Повістка денна
' Затвердження акта перевірки фінансово - господарської діяльності
П АТ «Склоприлад» за 2012рік.
1 Затвердження висновків Ревізійної комісії.
2 Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

1.Слухали:
ч г перевірки фінансово - господарської діяльності П АТ «Склоприлад»

і 2012 рік.
Постановили: Акт перевірки затвердити.

2. Слухали:
г^сновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово- :подарської діяльності П АТ «Склоприлад».
Постановили: Висновки Ревізійної комісії затвердити.

3. Слухали:
гг Ревізійної комісії про роботу проведену в 2012 році.
Постановили: Звіт Ревізійної комісії затвердити.
: всих питаннях голосували одноголосно.

Голова ревізійної коміс

Безпалько З.І.
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АКТ
перевірки фінансово - господарської діяльності
ПАТ«Склоприлад» за 2012 рік
07 березня 2013 року
Згідно статуту публічного акціонерного товариства «Склоприлад» та
положення про ревізійну комісію, комісія в складі:
Борсука М.І.- голова к о м іс ії, Безпалько З.І.- член комісії Єна Л.Я.- член
комісії Провели перевірку фінансово - господарської діяльності
ПАТ «Склоприлад» станом на 1.01 2013 року. При перевірці
були використані документи:
1.
Баланс підприємства.
2.
Звіт про фінансові результати.
3. Звіт про рух грошових коштів.
4.
Звіт про власний капітал.
5.
Примітки до річного фінансового звіту.
6.
Головна книга за 2012 рік.
7.
Податкова звітність за 2012 рік.
8.
Відомість про нарахування заробітної плати за 2012 рік.
9. Статут товариства.
10. Первинні документи: банк, каса, та інші
11. Оборотні відомості за 2012 рік.
Ревізійна комісія відмічає, що дані інших облікових регістрів
відображаються в Головній книзі підприємства. Дані оборотних
відомостей відповідають даним Головної книги.
На
підприємстві
проведена
інвентаризація
незавершеного
виробництва, готової продукції, сировини та матеріалів, основних
фондів і матеріальних актів, розрахунків з постачальниками та
замовниками станом на 1 листопада 2012 року згідно наказу №86 від
25.10.2012 року.
При перевірці фінансово - господарської діяльності та
бухгалтерського обліку порушень не виявлено. Результати діяльності
ПАТ «Склоприлад» відповідають фактам відображеним в документах та
звітах.

На основі проведеної перевірки комісія робить висновки:
1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться вірно.
2. В 2012 році на підприємстві докладали максимум зусиль для
підтримання рівня виробництва та реалізації продукції.
3. Зросла якість виробів та упаковки.
4. Зменшилися виробничі затрати та витрати від браку.
5. Вводяться в дію нові технології по виготовленню виробів.
6. Знизилися витрати робочого часу та відпустки за власним
бажанням.
7.
Працюючим
стабільно
виплачується
заробітна
плата,
заборгованості немає, за рахунок покращення продуктивності,
зберігається тенденція до зростання зарплати.
8. Підприємство працювало без виробничого травматизму та
професійних захворювань.
Ревізійна комісія пропонує зборам акціонерів затвердити звіт дирекції
П АТ «Скпоприлад» по фінансово - 1
'
2 рік.

Голова ревізійної

Члени комісії:

Шановні акціонери!
На протязі 2012 року Ревізійна комісія здійснювала свою
діяльність згідно статуту в ПАТ «Склоприлад», положення про
ревізійну комісію та законодавчих актів.
Так в звітному році комісією проведено планову перевірку
фінансово - господарської діяльності підприємства за 2012 рік.
Ревізійна комісія брала участь в інвентаризації, яка проводилася
на підприємстві, в процесах аналізу та виявлення браку продукції
на складі готових виробів.
По вище вказаних перевірках складалися відповідні акти. За
звітний період проведено два засідання Ревізійної комісії, на
яких затверджувалися результати перевірки, інвентаризації,
аналізувалися акти бракованої продукції виявленої на складі
готових виробів.
Ця робота проводилася
представників
технічного
представника бухгалтерії.

в присутності: зав.
відділу,
технологів

складами,
цехів
та

Ревізійна комісія провела перевірку фінансово - господарської
діяльності в ПАТ «Склоприлад» за 2012 рік та майновий стан
підприємства.

При перевірці були використані такі документи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Баланс підприємства.
Звіт про фінансові результати.
Звіт про рух грошових коштів.
Звіт про власний капітал.
Примітка до річного фінансового звіту.
Головна книга за 2012 рік.
Податкова звітність за 2012 рік.
Відомість про нарахування заробітної плати за 2012 рік.
Статут товариства.
Первинні документи банку, каси, та інші.
Оборотні відомості за 2012 рік.

Ревізійна
комісія
відмічає,
що
на
підприємстві
в
бухгалтерському обліку застосовувалися оборотні відомості.
Дані оборотних відомостей, інших облікових регістрів
відображаються
в Головній
книзі
підприємства.
Дані
оборотних відомостей відповідають даним Головної книги.
На підприємстві проведена інвентаризація незавершеного
виробництва готової продукції, сировини та матеріалів, основних
фондів, матеріальних актів, розрахунків з постачальниками та
замовниками станом на 1 листопада 2012 року згідно наказу
№86 від 25.10. 2012 року.
При перевірці порушень не виявлено, результати діяльності
ПАТ «Склоприлад» відповідають фактам відображеним в
документах та звітах.
На основі проведеної перевірки комісія робить висновки:
1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться вірно.
2. На
підприємстві
докладали
максимум
зусиль
для
підтримання рівня виробництва та реалізації продукції.
3. Зросла якість виробів, а також якість упаковки та її дизайн.
4. Зменшилися витрати від браку.
5. Працюючим стабільно виплачується заробітна плата,
зарплата нараховувалась без порушень. Заборгованості
немає, за рахунок збільшень продуктивності зберігається
тенденція до зростання зарплати.
6. Знизилися витрати робочого часу на виготовлення
виробів.
7. Підприємство працювало без виробничого травматизму та
професійних захворювань.
Керуючись результатами перевірок, та даними аудиторського
висновку ревізійна комісія пропонує зборам акціонерів
затвердити звіт правління ПАТ «Склоприлад» по фінансово господарській діяльності за 2012 рік.

Спаси*1оо ,/аооі//
Голова ревізійної комісії
28.03.2013р.

