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ревiзii фiнансово-господарсько[ дiяльностi
IIАТ <Уясгородський Турбогаз>>

за 2017 piK

м, Ужгород <З 1> березня 20l8 р.

1 . Загальна частпна

Вiдповiдrо до Статуry та Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства <Ужгородський Тlрбогаз> ( скорочена назва ПАТ <Ужгородський
Турбогаз>) Головою ревiзiйноi KoMicii Величко IBaHoM Миколайовичем та члена.пли ревiзiйноi
KoMicii Запольновим Олександром Вiкторовичем i I_{аринською оленою ВолодиЙирiвною,
проведено ревiзiю фiнансово - господарськоi дiяльностi товариства.

Ревiзiя проведеIIа за згодою дцректора товариства Качура Михайла Васиlrьовича у
присlтпостi головного бухгалтера If,иганковоi Тетяни ЮрiiЪни, вiдповiдно до вимог Статуту
товариства, iнших нормативцих докр{ентiв, iз застосуванням процедури о,rримання
достатнiх первинних i зведених данIiх дJUI формування незалежного висновку.

Надана пiдприемством iнформацiя, а також отриманi в ходi ревiзii данi, теотува,тися
На HMBHicTb або вiдсутнiсть iстотних (матерiальних) розбiжностей, невiдповiдностей мiж
eKoHoMiKo - правовою сутнiстю господарських фактiв та виМоГаI\4и чиIlЕого законодавства,
методологiею i порядком ik вiдображення в облiку .

Вiдповiда,rьнiсть за достовiрнiсть наданих ревiзii первинних докlvентiв вiдповiдно до
закону УкраiЪи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>> несlть посадовi
особи ПАТ <Ужгородський Турбогаз>.

Особами, вiдповiдальними за фiнансово-господарську дйльнiсть у 2017 роцi були :

.Щиректор Качур Михайло Васильович
Головний бухгалтер Щиганкова Тетяна ЮрiiЪна

Ревiзii пiдlягали :

, Первиннi бlо<галтерськi документи (накладнi, вiдомостi про нар.жоваЕу заробiтну плату,
акти надацих послуг, наряди-замовлення та iншi ) - вибiрково;
. KacoBi документи (прибlтковi та видатковi KacoBi орлери) - вибiрково;
. Зведенi бухгалтерськi регiстри (журна.пи - ордери, вiдомостi та iншi) - вибiрково ;, Адмiнiстративно-розпорядчi док)меЕти (накази, розпорядження, ,poronoo", рiшення i пр.),
пов'язацi з фiнансово - господарською дiяльвiстю товариства - вибiрково ;, ,ЩокументИ з iпвентаризаЦii товарно-маТерiальниХ цiнностей, необоротних активiв,
грошових коштiв, розрахункiв та iH;
. Фiнансова звiтнiсть за 2017 piK з додатками;
. Податкова звiтнiсть за 2017 piK.

при проведеннi ревiзii враховувалася iнформацiя, викладена в аудиторських
висновкilх аудитора - ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит CepBic Груп'', едрпоу з|714676,
01135, м. Киiв, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А р/р 260o69624s5o07 в АТ (пУМБ) в м. КиТв, мФо 3з4851

Тел. (044) 22| 81 16, (099) 032 44 81

Ревiзiя розпочата <<26>> березня 2016 р. i закiнчена <31> березня 20lб р.

2 . OcHoBHi вiдомостi про товапиство.
Повне найменув. ання товариства: пуБлIчнЕ АкцIонЕрнЕ товАриство
кужгоро.щськиЙ турБогАз).



Скорочене найменування товариства: IIАТ (УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ).
Iдентифiкацiйний код за е.ЩРПОУ: 00153608.
ПАТ "Ужгородський Турбогаз" е новим найменуванням ВАТ ''Ужгородський Тlрбогаз''
вiдповiдно до Закону Украihи "Про акцiонернi товариства".
.Щата проведення державноi реестрацii 13.07.1998 р.,
мiсце проведення державноi реестрацii виконавчий

номер запису Ns1 З24 120 0000 000251,
KoMiTeToM Ужгородськоi MicbKoi ради

Закарпатськоi областi .

Мiсцезнаходження товариства: УкраЪа,
Болгарська, б.3.

88000, Закарпатська обл., MicTo Ужгород, вулиця

Телефон та факс: (0312) 66_04_85, 66_05-66; 66-09-5З.
Адреса електронноi пошти: turЬоgаz@turЬоgаz.соm
Веб-сторiнка: www.turbo gaz,com
Веб-сторiнка на якiй EMiTeHT розкривае iнформацiю для aKuioHepiB: www.turbogaz.pat.ua
Розмiр статутного капiта-ltу: 100 000 000,00 грн.
Форма власностi: приватна.

OcHoBHi види дiяльностi товариства за КВЕ.Щ :

28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, KpiM авiацiйвих, автотр€lнспортнrтх i мотоциклетниХ
двигутiв.
24.10 Виробництво чtlвуну, сталi та феросплавiв.
24.51 Лиття чавlъу.
24.52 Лиття cTMi.
25.1 1 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй.
55,20 liяльнiсть засобiв розмiщуъання на перiод вiдпуски та iншого тимчасового
проживаЕня.

Товариство заресстроване в {ержавнiй податковiй iнспекцii у м. Ужгородi (код !ПI-
701) 07.10.199З року за Ns БД , е платником податку на прибlток на загальних пiдставах, е
платником податку на додану BapTicTb та iнших податкiв i зборiв.
,щаrri про поточнi банкiвськi рах}тJки: товариство працюе з банкiвськими рах}т{ками,
вiдкритими в нацiональнiй та iноземнiй валютах у банку АТ <УкрСиббанк>.

3 . ОDгацiзацiя бухгалтеDського та податкового облiкч .

У 2017 роцi бу,хгшrтерський облiк господарських операцiй здiйснювався вiдповiдно до
вимог ЗаконУ Украiни <Про бlхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi > Ns 996-
ХIV вiд 16.07.99р., Положень (стандартiв) бlо<галтерського облiку, iнструкцiй <Про
застосування Плану paxyHkiB бlхгалтерського облiку активiв, капiта,riв, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприемств i органiзацiй>, затвердженоi нак&}ом МФУ вiд з0.11.99
р. J,(Ъ 291, iнших нормативних док}ментiв та наказу вiд 11.01.2010 р. М 1 <Про облiкову
полiтику ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

Аналiтичний i синтетичний облiк господарських операцiй забезпечувався
автоматизованою облiковою системою <1С УкраiЪа> Bepcii 8.2, з }рахуванням <<Ме,годичних
рекомендацiй iз застосування регiстрiв бухгалтерського облiку>, затверджених наказом
МФУ вiд 29.12.200Ор. Nэ З56.

АТ "УкрСиббанк" 351005 2600455з225100 нацlонаJIьна

АТ "УкрСиббанк" 35l005 2600455з2251 00 цоларах CIIA

АТ "УкрСиббанк" 35l005 2600455з225l00 росiйських рублях

АТ "УкрСиббанк" ]51005 2600455з225100 свро



/
податковий облiк у 2017 р. здiйснювався вiдповiдно до вимог податкового законод.lвства.

У даному перiодi пiдприемством не здiйснювалися операцii якi користутоться пiлы,ами при
оподаткраннi.

4 . Ревiзiя правильностi оцiнки та класифiкацiя аrсгивiв .

_ Товариством у звiтному перiодi викорпстовувilлися ocHoBHi засоби, оцiнка яких у
бухгалтерському облiку достовiрна. Поточний аналiтичний i синтетичний облiк надходжень
об'ектiв , ix вибуття та ремонт ведеться , у вiдповiдностi з П (С) Бо <OcHoBHi засоби>. Знос
(амортизацiя ) основних засобiв нараховуеться прямолiнiйним методом .

облiк i оцiнка нематерiа;rьних дктивiв вiдповiдас вимогЕlI\4 законодавчоi бази.

. Оцiнка та облiк фiнансових iцвестицiй ведеться у вiдповiднiсть з П(С) БО 12
<Фiнансовi iнвестицii>.

облiк наявностi та руху запасiв ведеться вiдповiдно до псБо 9 <запаси >.
Облiк витрат на виробництво, оцiнка незавершеного виробництва i формування

позареалiзацiйних доходiв i витрат проводилися у вiдповiднiсть з псБо 16 <Витрiти> .

_ Оцiнка та облiк розрахункiв ведеться з дотриманням вимог ПСБО 10 <<Щебiторська
заборгованiсть>.

облiк касових операцiй здiйснюеться вiдповiдно до <положення про ведення касових
операцiй у нацiональнiй валютi в УкраiЪi ) , затвердженим постzlновою Нацiонального банку
Украiни J\! бЗ'] вiд 15.12.2004 р.

У ходi вибiрковоi ревiзii первинних докуплентiв, а також зведеЕих peecTpiB облiку,
порушень законодавчих, нормативних доку,пtентiв та зловживань не встановлено. Фактичнi
заlIишки грошових коштiв (в Kaci та на банкiвських рахунках) i матерiальних цiвностей
вiдповiдаоть даним KacoBoi книги, бмкiвським випискам9 облiковим вiдомостям.

Визнання, облiк i оцiнка зобов'язzlнь ведеться з дотриманням вимог П(С)БО 11
<Зобов'язання>. РозрахункИ по заробiтнiЙ платi, з пiдзвiТними особами, бюджетом, фондами
здiйснювалися згiдно з чиItним законодавством. Вiдхилень вiд нормативiв, а також
зловживalнь, ревiзiею не виявлено.

Ревiзй стану власного KarriTalry Товариства
Власний капiтал товариства станом на З|.12.2017 року складае 77 080 тис. грн. Що

його складу входить:
. Зареестрований (пайовий) КАПIТАJI 100 000 тис. грн.о !одатковий капiтал 411 049 тис. грн.
о Резервний капiтатr 85 тис. грЕ.
о Непокритий збиток 4З4 054 тис. грн.

Проведеною ревiзiею порушень при визцаченнi власного капiтыtу,
призЕачення, а також аналiтичного та синтетичIlого облirсу не виявлено.

5.

його стрlктури та

_ б Рgрiзiя повпоти та вiдповiдностi показпикiв фiнансово-господарськоi дiяльностi
ПАТ <<Уясгородський Тчрбогаз>>

,щiяльнiсть Товариства за 2017 pik характеризусться основними показниками, якi
приведенi в таблицi 1.



Таблuца 1

OcHoBHi показникп фiпансово -господарськоi дiяльностi
ПАТ <<Уяrгородськпй Турбогаз>> за 2017 р.

Показпик CvMa (в тпс.гпп)
BapTicTb необоDотних aKTiB на 3 | .l2.20l7. тис. грн. з91 з42
BapTicTb оборотних активiв на 31.12.2017, тис. грн, 449 152
Власний капiтал на 3 l . |2.20l 7, тис. грн. 77 080

Довгостроковi зобов'язання на З l . l2.20 l 7, тис. грн. 196 2l0
Поточнi зобов'язання на 31.12.2017, тис. грн. 568 з61

Чистий дохiд вiд реа.лiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, посrryг),
тис. грн.

101 587

Собiвартiсть реа.пiзованоi продукцii, тис. грн. 90 7l0
Валовий прибr.гок. тис. грн. l0 877

Iншi опепацiйнi доходи. тис.грн. 14 l00
Адмiнiстративнi витрати 5 з22

Витрати на збчг 406

lншi операцiйнi витрати 12з зз5
Iншi фiHaHcoBi доходи. тис. гDн.
Фiнансовi витоати. тис. грн. 77 089

Iншi витоати. тис. грн. 2 756

Фiнансовий результат до опопдаткyваннrl, тис. грн.

витрати з податку на прибугок
Чистий фiнансовий резyльтат, тис. грн. _ l83 9з0
Елементи операцiйних вrграт, тис. грн., в т.ч. 178 17]

Матерiальнi витрати 49 905

витDати на на оплату працi lз 9lб
Вiдрахyваня на соцiальнi витрати з 062
Амортизацiя 9 849

Iншi операцiйнi витрати 101 44l

Ревiзiсю повнiстю пiдтверджуеться достовiрнiсть та повнота фiнансовоi звlтностr
пiдприемства станом на 3|.12.2017 р., 'ii вiлповiлнiсть дiючому заlконодавству Украiни,
прийнятiй облiковiй полiтицi, дiючим 1{ормативаN{, первинним бlхгалтерським док)ментам,
синтетичному та fi{ztлiтичному облiку. Звiтнiсть достовiрно вiдображае фiнансовий стан
Товариства, результати фiнансово-господарськоi дiялъностi та ру( грошових коштiв за 2017
piK.

висновок

1. ,Щiяльнiсть посадових осiб с такою, що не суперечить дiючому зzlконодавству
Украiни .

2. Показники фiнансовоi звiтностi ПАТ <Ужтородський Т}рбогаз> за 2017 piк с

достовiрними i пiдлягаоть затвердженню акцiонерами без коригрань.

Голова ревiзiйноi KoMicii
ПАТ <<Ужгородський Турбогаз)

I.M. Величко


