
 

Звіт ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "ОСТ- ІНВЕСТ" по результатах перевірки 

фінансово-господарської діяльності ПАТ "ОСТ- ІНВЕСТ" за 2014 рік. 

Ревізійна комісія (Ревізор) ПАТ  "ОСТ- ІНВЕСТ " у складі : 

Голова Ревізійної комісії – Должковий О.С. 

Член Ревізійної комісії -  Рязанова Н. П. 

провели перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 

В ході перевірки виявлено наступне. 

Протягом періоду, що перевірявся, відповідальними за ведення бухгалтерського, 

фінансового та податкового обліку були : 

Голова Правління Кулієва  С.С. -   01.01.2014р. по 31.12.2014 р. 
Головний бухгалтер Гнатюк С.В. - 01.01.2014р. по  31.12.2014 р. 

 

• Проведено перевірку попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСТ- ІНВЕСТ" (надалі по тексту - 

Товариство) яка складається з балансу станом на 31 грудня 2014 року та 

відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та 

власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого 

викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, 

включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо 

застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня 

фінансова звітність»).  

Попередню фінансову звітність було складено із використанням 

концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на 

застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як 

того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». 

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування 

інформації, яка буде використана  для підготовки порівняльної інформації 

при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. 

з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог 

стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої 

фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 року. 

 

• Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних 

стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття 

достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування 

економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. 

Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу 

історичної вартості, а також на основi припущення щодо безперервностi 

дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до 

суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає 

дані фінансово – господарської діяльності Товариства. 

 

• Розмір статутного капіталу Товариства складає 99 000 000,00  грн. 

(Дев`яносто дев`ять мільйонів грн. 00 коп.), який розподілено на 99 000 000    
(Дев`яносто дев`ять мільйонів) простих іменних акцій  номінальною вартістю 

1,00 грн. (одна грн.00 коп.). 

• твердження про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу 

сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено 

достовірно. 

 



 

• твердження про те, що протягом звітного періоду Товариство  не 

здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також  про те, що станом 

на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних 

фондів – наведено достовірно. 

 

 

Попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, 

встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку "Баланс", 

"Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про 

власний капітал", затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 

31.03.1999 N 87, з урахуванням норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй 

стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 

31.12.2014 разом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2014, та за рiк, 

що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, 

на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про 

фінансовий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає 

фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.  

Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно 

дебіторської заборгованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено 

створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що 

створення резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 

«Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з 

цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму 

цих резервів та забезпечень.  

 

 

• Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі даних 

бухгалтерської звітності, та керуючись Методичними рекомендаціями щодо 

визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які схвалені 

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 листопада 

2004 р. N 485. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного 

капіталу виявлено наступне:  

вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає  

–  101 503 тис. грн. 

сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає  – 99 000 000 тис. грн.. 

вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає 

вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу 

України.  

 

 

Відповідно до наданих Товариством даних, протягом звітного періоду 

відбулись дії, що визначені у частині І статті 41 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок». 

Відповідна інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі 

даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.   

На нашу думку, твердження управлінського складу про повне розкриття 

особливої інформації про емітента – наведено достовірно. 

 

• Формування складу органів корпоративного управління Товариства 

здійснюється відповідно до Статуту. Загальні збори є вищим органом 

Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності 

Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав 

акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом «Про 

акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.  

Виконавчий орган Товариства – Генеральний Директор здійснює управління 

поточною діяльністю підприємства. До компетенції Генерального Директора 

належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом фінансово - 

господарською діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 



 

компетенції загальних зборів та наглядової ради. Обрання та відкликання 

повноважень Генерального Директора належить до компетенції Наглядової ради 

Товариства. 

Внутрішній контроль у Товаристві здійснюється ревізійною комісією. За 

підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 

результатами року голова Ревізійної комісії готує висновок, в якому 

міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних 

фінансової звітності за період, факти порушення законодавства під час 

провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Створення 

служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами 

Товариства.  

 

 

По результатам перевірки ревізійною комісією встановлено, що  

 
Інші фінансові доходи 276 тис. грн.,  
інші доходи – 54550 тис. грн., 
Усього доходів : 54826 тис. грн. 

Витрати на собівартість реалізованої продукції склали - 54550 тис. грн. 

операційні витрати - 176 тис. грн. ., в т.ч. : 

- Витрати на оплату праці- 98 тис. грн. 

- Відрахувння на соціальні заходи- 36 тис. грн. 

- Амортизація – 0 тис. грн. 

- Інші операційні витрати- 42 тис. грн. 

Фінансові  витрати – 96 тис. грн.. 

Витрати з податку на прибуток – 1 тис. грн.. 

 

Усього витрат - 54823 тис. грн. 

Чистий Прибуток за 2014 рік склав : 3 тис. грн. 

Висновок ревізійної комісії 

Відсутні факти порушення    законодавства    під    час    провадження 

фінансово-господарської  діяльності, а також встановленого порядку ведення 

бухгалтерського обліку та подання звітності.  

Ревізійна комісія вважає, що фінансові звіти Публічного акціонерного товариства "ОСТ- 

ІНВЕСТ"в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображають фінансовий стан 

Товариства станом на 31 грудня 2014р. Баланс ПАТ "ОСТ- ІНВЕСТ" станом на 31 грудня 2014 року є 

достовірним. Результати діяльності і прибуток, які відображені в Звіті про фінансові результати за 

2014 рік, можуть бути прийняті до розгляду та затвердженню Зборами акціонерів ПАТ "ОСТ- 

ІНВЕСТ" в таких цифрах : 

Валюта балансу  - 111641 тис. грн. 

Доходи  - 54826 тис. грн. 

Витрати  - 54823 тис. грн. 
 

Чистий прибуток – 3 тис. грн. 

 

Голова Ревізійної комісії                                                                                                  Должковий О.С. 


