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Згідно Закону України про акціонерні товариства та статуту ПАТ “Електротермометрія”,
ревізійною комісією в складі Палійчук.Н.І, Яручик Н.В., Химки О.І. проведено перевірку та
аналіз фінансово-господарської діяльності товариства станом на 31 грудня 2012року.
З метою встановлення реального стану активів і зобов’язань „ПАТ Електротермометрія”,
їх структури та динаміки, виявлення збалансованості між матеріальними і фінансовими ресурсами
та аналізу поточного фінансового стану товариства перевірці підлягали наступні звіти:
 баланс товариства станом на 31.12.2012р;
 звіт про фінансові результати за 2012 р;
 звіт про рух грошових коштів за 2012р;
 звіт про власний капітал за 2012р;
 примітки до річної фінансової звітності за 2012р.
Надані звіти складені відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність ” та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку згідно бухгалтерських
записів, які підтверджені відповідними первинними документами. Згідно наказу про облікову
політику на звітну дату проведено трансформацію звітності у відповідності з Міжнародними
стандартами фінансової звітності.
За допомогою порівняльного аналітичного балансу було досліджено структуру майна
підприємства та джерела його утворення, що дозволило зробити наступні висновки:
1.Майновий потенціал товариства в 2012 році в порівнянні з попереднім роком зменшився
на 2989тис.грн, і це найменший показник за останні як мінімум 5років, що свідчить про
суттєвий спад господарського обороту товариства .
2. Хоча вартість необоротних активів на кінець 2012 року зменшилась, все ж їх частка
залишається досить великою і становить 61,6% від вартості майна товариства і свідчить про
його низьку мобільність.
3. В структурі необоротних активів підприємства на протязі значного часу знаходяться
довгострокові фінансові інвестиції у вигляді 30% майнового внеску у статутний фонд спільного
узбецько-українського підприємства «AKVATEX» в сумі 166942,46грн, які не приносять ніяких
фінансових результатів.
4. Основним джерелом формування активів підприємства є власний капітал, але його
вартість в 2012році знову зменшилась на 3581тис грн., також зменшилась доля його в структурі
пасивів на кінець звітного періоду і становить 79,3%, доля позичкового капіталу зросла за
рахунок отриманих авансових платежів на кінець року і становить 20,7%. Тим не менше таке
співвідношення залишається ознакою фінансової стійкості і незалежності підприємства.

На основі даних фінансової звітності за допомогою коефіцієнтів проведено аналіз
фінансового стану підприємства, який дозволив оцінити співвідношення між заборгованістю
товариства та його активами, ліквідність активів, платоспроможність, фінансову стійкість і
рентабельність товариства .
Аналітичні дані фінансового стану та діяльності ПАТ “Електротермометрія” за 2011/2012
роки наведені в таблиці:
Аналітичні показники діяльності підприємства
1. Аналіз майнового стану підприємства:
коефіцієнт зносу основних засобів
коефіцієнт оновлення основних засобів
коефіцієнт вибуття основних засобів
валюта балансу (тис. грн.)

2011р.

2012р.

0,614
0,074
0,025
34110

0,638
0,013
0,004
31121

2,37
0,27
0,009
28244

1,85
0,23
0,013
24663

0,83
0,17
0,58

0,79
0,21
0,46

коефіцієнт фінансової стабільності

4,81

3,82

коефіцієнт співвідношення необоротних і оборотних
активів
чистий оборотний капітал (тис. грн.)

1,45
8042

1,61
5490

1,60
1,86
2,87

1,41
1,74
2,37

2. Аналіз ліквідності:
коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
коефіцієнт швидкої ліквідності
коефіцієнт абсолютної ліквідності
величина власного капіталу (тис. грн.)
3. Аналіз фінансової стійкості:
коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
коефіцієнт фінансування
коефіцієнт забезпеченості власними коштами

4. Аналіз ділової активності:
коефіцієнт оборотності активів
коефіцієнт оборотності власного капіталу
фондовіддача
Отримані розрахунки дають змогу зробити наступні висновки:

1. За 2012 рік показники, які характеризують технічний стан основних засобів знову
погіршились, тому незначне перевищення коефіцієнту оновленням ОЗ над коефіцієнтом вибуття,
не вплинуло на покращення придатності ОЗ і на кінець періоду зношеність основних засобів
збільшилась і становить 63,8%
2. В звітному році знову погіршились показники оцінки ліквідності та платоспроможності
товариства. Хоча значення коефіцієнта поточної ліквідності (покриття) залишається в нормі,
величина коефіцієнтів швидкої та абсолютної ліквідності значно нижча від оптимальної і свідчить
про те, що у товариства недостатньо власних оборотних коштів для ефективної господарської
діяльності і своєчасного погашення своїх зобов’язань перед кредиторами.
3. Зменшення всіх показників, що характеризують ділову активність товариства, вказує на
зниження продуктивності використання основних засобів, запасів, та інших активів товариства.
4. За останні роки спостерігаємо збиткову діяльність товариства і відповідно постійне

зменшення власного капіталу, що є результатом зниження економічної ефективності роботи
товариства. Ця ж тенденція спостерігається і в обсязі прибутку від операційної діяльності. Крім
того звертає на себе увагу постійне зростання долі собівартості реалізованої продукції в виручці
від реалізації, що становить 98,3% і є ознакою нерентабельної продукції. Такі зміни є
негативними і вказують на значне зниження ефективності операційної діяльності товариства.
5. На фоні зниження ефективності операційної діяльності товариства, погіршення його
фінансового стану та зниження рівня платоспроможності, аналіз показників, які характеризують
фінансову стійкість
підприємства, відповідають нормативним вимогам і показують, що
концентрація чистих активів, накопичених за попередні роки ефективної діяльності товариства,
залишається стабільною і становить 79,3% всього майна, що підтверджує здатність товариства
сплачувати поточні борги, а також дає можливість використати господарські ресурси для
покращення ефективності операційної діяльності товариства та отримання прибутку.
Таким чином на основі аналізу наведених вище показників фінансово-господарської
діяльності ПАТ “Електротермометрія” за 2012рік та приймаючи до уваги те, що по АТ було
проведено аудиторську перевірку, пропонуємо:
1. фінансовий стан ПАТ “Електротермометрія” вважати задовільним;
.
2. річний звіт ПАТ “Електротермометрія” за 2012 рік з валютою балансу 31121,0тис. грн.
затвердити;

Комісія:

Палійчук Н. І.
Яручик Н.В.
Химка О.І.

