ЗАКЛЮЧЕННЯ
Ревізійної комісії про достовірність даних
фінансово – господарської діяльності ПАТ БМЗ «Прогрес» за 2015 рік.
1. Перевірка фінансово-господарської діяльності була проведена аналізуючи
такі основні форми звітності:
-

Баланс – форма №1 станом на 31.12.2015р
Звіт про фінансові результати – Форма №2
Звіт про рух грошових коштів – форма №3
Звіт про власний капітал – форма №4
Примітки до річної фінансової звітності – форма №5.
Додаток до річної фінансової звітності – форма №6.
Валюта балансу на 31.12.2015р. складає
з них :
Власний капітал складає
в тому числі:
зареєстрований капітал
капітал у дооцінках
резервний капітал
Непокритий збиток
Дохід від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток

- 117405 тис. грн.,
-

21493 тис. грн.,

- 7198 тис. грн.,
- 47512 тис. грн.,
697 тис. грн.,
- - 33914 тис. грн.,
- 93878 тис. грн.,
- 61267 тис. грн.,
- 32611 тис. грн.,

Враховуючи адміністративні витрати, витрати на збут,
фінансові витрати та інші витрати
кінцевий фінансовий результат - збиток в розмірі

21899 тис грн.

2. При проведені перевірки ми розглянули дотримання акціонерним Товариством
законів України при ведені фінансово – господарських операцій.
Результати перевірки показали, що фінансово – господарські операції
проводились акціонерним Товариством згідно з затвердженим фінансовим планом
на 2015 рік та діючими законами України і бухгалтерська звітність складена
з достовірних числових даних.
Комісія підтверджує, що прикладена до цього заключення бухгалтерська
звітність достовірна, тобто дає повне та достовірне представлення про
реальний стан активів та пасивів акціонерного Товариства
станом на 31.12.2015р. та фінансових результатів його діяльності.
Діяльність підприємства в 2015 році відмічається спадом виробництва,
зменшенням обсягів реалізації, збільшенням собівартості із-за зростання

цін на комплектуючі вироби.
Перевіряючи бухгалтерську звітність дочірніх підприємств ревізійна комісія
виявила що:
- ДП «Прогрес-буд» спрацювало з прибутком у розмирі 1 тис. грн.,
- ДП «Прогрес-житлосервіс» - має збиток у розмирі 47 тис. грн. збитку.

3.

Пропоную вашій увазі наступний проект рішення:

Затвердити заключення Ревізійної комісії про достовірність даних
фінансово-господарської діяльності ПАТ БМЗ «Прогрес» за 2015 рік.
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