
Акт
peBiзii фiнансово-господарськоi дiяльностi

IIАТ <<Ужгородський Турбогаз>>

за 2018 piK

м. Ужгород <05> квiтня 2019 р,

1 . Загальпа частина

Вiдповiдно до Статуту та Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства <Ужгородський Турбогаз> ( скорочена назва ПАТ кУтtгородський
ТУРбОгаз>) Головою ревiзiйноi KoMicii Величко IBaHoM Миколайовичем та членаNIи ревiзiйноi
KoMicii Запольновим Олександром Вiкторовичем i Щаринською оленою Володимирiвною,
проведено ревiзiю фiнансово - господарськоi дiяльностi товариства.

Ревiзiя проведена за згодою директора товариства Качура Михайла Васильовича у
присутностi головногО бlо<галтера I_{иганковоi Тетяни ЮрiiЪНи, вiдповiднО до вимог Статуту
товариства, iнших нормативних док}ментiв, iз застосуваIlням процед}ри отримання
достатнiх первинних i зведених даних для формувантrя незалежного висЕовку.

Надана пiдприемством iнформацй, а також отриманi в ходi ревiзii давi, теотувалися
на наявнiсть або вiдсутнiсть iстотних (матерiмьних) розбiжностей, невiдповiдностей мiж
eKoHoMiKo - правовою сутнiстю господарських фактiв та вимогilми чинного законодаlвства,
методологiею i порядком ix вiдображення в облiку .

Вiдповiдаrrьнiсть за достовiрнiсть наданих ревiзii первинних документiв вiдповiдцо до
закону Украrъи <про бр<галтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaiHi> несуть посцовi
особи ПАТ <Ужгородський Турбогаз>.

Особами, вiдповiдальними за фiнансово-госцодарську дiяльнiсть у 2018 роцi були :

!иректор Качур Михайло Васильович
Головний бlхгалтер I_{игаякова ТетяЕа ЮрiiЪна

Ревiзii пiдлягали :

. Первиннi бlхга;rтерськi докумеЕти (накладнi, вiдомостi про нармовану заробiтну плату,
акти наданих послуг, наряди-замовлення та iншi ) - вибiрково;
. KacoBi документи (прибутковi та видатковi KacoBi ордери) - вибiрково;
. Зведенi бlхгалтерськi регiстри (журнали - ордери, вiдомостi та iншi) - вибiрково ;
. Адмiнiстративно-розпорядчi документи (накази, розпорядження, протоколи, рiшення i пр.),
пов'язанi з фiнансово - господарською дiяльнiстю товариства - вибiрково ;, .ЩокументИ з iнвентаризаЦii товарно-маТерiа,тьниХ цiнностей, необоротних активiв,
грошових коштiв. розрахуъкiв та iH:
. Фiнансова звiтнiсть за 2018 piK з додатками;
. Податкова звiтнiсть за 2018 piK.

Аудиторську перевiрку фiнансово-господарськоi дiяльностi за 2018 pik забезпечено -
КиiЪською фiлiею МПП аудиторська фiрма ,,Кронос'', едрпоу 2|444899, оз022,
м.Киiв, вул. Василькiвська, 30 оф. 404 п/р: Nэ 26000021895001 в ПАТ <АJIЬФА-БАнк)
МФО: 300346 тел./факс: ( 5З 1 -97 -44(45,46))

Ревiзiя розпочата <25> березня 2019 р. i закiнчена <05> квiтня 2019 р.

2 . OcHoBHi вйомостi про товаоиство.
Повне найменування товариства: пуБлIчнЕ АкцIонЕрнЕ товАриство
(ужгородськиЙ турБогАз>.
Скорочене найменувaнIIJI товариства: ПАТ (УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ).



Iдентифiкацiйний код за еДРПОУ: 00153608.
ПАТ "Ужгородський Турбогаз" е новим нйменуванням ВАТ ''Ужгородський Турбогаз''
вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про акцiонернi товариства".
,Щата проведення державноi реестрацii 1З.07.1998 р., номер запису J\b1 З24 120 0000 000251,
мiсце проведення деряtавноi реестрацii виконавчий KoMiTeToM Ужгородськоi MicbKoi ради
ЗакарпатськоТ областi .

Мiсцезнаходження товариства: YKpaiHa, 88000, Закарпатська обл,, MicTo Уяtгород, вулиця
Болгарська, б.3.
Телефон та факс: (0З 1 2) 66_04_85, 66-05 -66; 66-09-5З.
Адреса електронноi пошти: turbogaz@turbogaz.corrr
Веб-сторiнка: www.turbogaz.com
Веб-сторiнка на якiй EMiTeHT розкривае iнформацiю для акцiонерiв: www.turbogaz.pat.ua
Розмiр статlтного капiталу: 100 000 000,00 грн,
Форма власностi: приватна.

OcHoBHi види дiяльностi товариства за КВЕ.Щ :

28,11 Виробництво двигунiв i турбiн, KpiM авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних
двигунiв.
24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв.
24.51 Литгя чавуну.
24.52 Лиття cTа.:л:t.

25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй.
55.20 liяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпуски та iншого тимчасового
проживання.

Товариство заре€строване в,Щержавнiй податковiй iнспекцii у м. Ужгородi (код ДПI-
701) 07.10.199З року за Ns Б/Н , е платником податку на прибуток на загальних пiдставах, е
платIIиком податку на додану BapTicTb та iнших податкiв i зборiв.
.Щанi про поточнi банкiвськi рахунки: товариство працюе з банкiвськими рахунками,
вiдкритими в нацiональнiй та iноземнiй валютах у банку ПуАТ (КБ АКОРДБАНЬ.

3 . оDганiзацiя бyхгалтерського та податкового облiкy .

У 2018 рочi бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснювався вiдповiдно до
вимог Закону УкраiЪи <Про бlхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaHi )) ЛЬ 996-
XIV вiд 16.07.99р., Полояtень (стандартiв) бухга,ттерського облiку, iнструкцiй <Про
застосуваннJI Плану рмlъкiв бухгалтерського облiку активiв, капiталiв, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприемств i оргаяiзацiй>, затвердженоi Еаказом МФУ вiд з0.11.99
р. No 291, iнших нормативних док)^.{ентiв та наказу вiд 01.01.2017 р. JФ 1 <Про облiкову
полiтику ПАТ "Ужгородський Тlрбогаз".

Ана.ltiтичний i синтетичний облiк господарських операцiй забезпечувався
автоматизованою облiковою системою <1С YKpaiHa> Bepcii 8.2, з урахуваЕням <Методичних
рекомендацiй iз застосування регiстрiв бухгалтерського облiку)), затверджених яаказом
МФУ вiд 29.12.2000 р. М 356.

Податковий облiк у 2018 р. здiйснювався вiдповiдно до вимог податкового законOдавства.
У даному перiодi пiдприемством не здiйснюва,тися операцii, якi користуються пiльгами при
оподаткраннi.

ПуАТ <КБ АКОРДБАНК) 380634 2600з0l 18з2002 нацlонаJlьна

ПуАТ <КБ АКОРДБАНК) j80634 2600з01 1 8з2002 евро



_ Товариством у звiтному перiодi використовувалися ocHoBHi засоби, оцiнка яких убухгалтерському облiку достовiрна. Поточний аналiтичций i синтетичний облiк надходжень
об'сктiв , ix вибl,гтя та ремонт ведеться , у вiдповiдностi з П (С) Бо <OcHoBHi засоби>. Знос
(амортизацiя ) основних засобiв нараховуеться прямолiнiйним методом .

облiк i оцiнка нематерiальних активiв вiдповiдас вимогам законодавчоi бази,

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

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

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

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

облiк касових операцiй здiйснюеться вiдповiдно до <положення про ведення касових
операцiй у нацiональвiй вшrютi в YKpaiHi D , затвердженим постановою Нацiонального банку
Украни ЛЬ бЗ7 вiд 15.12.2004 р.

У ходi вибiрковоi ревiзii первинних докlментiв, а також зведецих peecTpiB облiку,
порушець законодавчих, нормативних докрtентiв та зловживань не встановлено. Фактичнi
залишки грошових коштiв (в Kaci та на баякiвських рахlнках) i матерiальних цiнностей
вiдповiдають даним касовоi книги, банкiвським випискам, облiковим вiдомостям.

Визнання, облiк i оцiнка зобов'язань ведеться з дотриманням вимог П(С)БО 11
<Зобов'язання>. Розрахунки по заробiтнiй платi, з пiдзвiтними особами, бюджетом, фондами
здiйснювалися згiдно з чинним законодавством. Вiдхилень вiд нормативiв, а також
зловживань, ревiзiею не виявлено.

Ревiзiя стану власного капiталу Товариства

5.

Власний каrriтал товариства станом на 31.12.2018 року складас -113 967 тис.
його складу входить:

. Зареестрований (пайовий) КАПIТАJI 100 000 тис. грн.о [одатковий капiтал 411 049 тис. грн.
о Резервний капiтал 85 тис. грн.
о Непокритий збиток 696 675 тис. грн.

Проведеною ревiзiею порушепь при визначеннi власного капiталу, його структури та
призначення, а також анатriтичного та синтетичного облiку не виявлено.

грн. ,Що

Таблutlя l

6.р

.Щiяльнiсть Товариства за 201 8 piK характеризуеться основними показниками, якi
приведенi в таблицi 1.

OcHoBHi показцикп фiнансово - господарськоi дiяльностi
rIАT <Ужгородськпй Турбогаз> за 2018 р.

Показник Сума (в тис. гпп.)
BapTicTb необоротних aKjliB на 31,12.20l8,,rс. гр*r. з86 229
BapTicTb оборотних активiв на 31.12.20l8, тис. грн. 458 718
Власний капiтал на 31.12.2018, тис. грн. _ 185 541
Довгостроковi зобов'язання на 31.12.2018, тис. грн. 196 210
Поточнi зобов'язання на 31.12.2018, тис, грн. 8з4 278
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцiТ (TqBapiB, робiт, поспу,1, ,l.ис. грн. 45 146
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