
ЗВІТ
Ревізійної комісії ВАТ «Золотий соняшник»

за результатом діяльності Товариства в 2008 році

27 квітня 2009 року м. Запоріжжя

Ревізійна  комісія  ВАТ  «Золотий  соняшник»  провела  перевірку  фінансово-господарської
діяльності Товариства в 2008 році. Перевірка проводилась відповідно з вимогами Закону України
«Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року №1576-ХІІ із змінами та доповненнями.

В результаті перевірки виявлене наступне.
Основними видами діяльності, які Товариство проводило в 2008 році були:
вирощування  зернових,  технiчних  та  решти  культур,  не  вiднесених  до  iнших  класiв

рослинництва;
оптова торгiвля квiтами i рослинами;
надання послуг у рослинництвi.
Основні  доходи  та  витрати Товариства  наступні  по  річній  фінансовій  звітності  ВАТ

«Золотий соняшник»:
- дохід (виручка) від реалізації продукції – 681 тис.грн.;
- чистий дохід Товариства – 567 тис.грн.;
- інші операційні доходи – 445 тис.грн.;
- дохід від участі в капіталі дочірніх та асоційованих підприємств – 0;
- собівартість реалізованої продукції – 384 тис.грн.;
- інші операційні витрати – 453 тис.грн.;
- чистий прибуток – 12 тис.грн.
Валюта балансу ВАТ «Золотий соняшник» станом на 31 грудня 2008 року становить 5745

тис.грн. Необоротні активи складають 41% всіх активів Товариства, оборотні активи -  59%, на
витрати майбутніх періодів припадає 0%.

Власний капітал Товариства за звітний період збільшився на 12 тис.грн. за рахунок прибутку.
Балансова вартість основних фондів зросла на тис.грн.

Основні  показники  аналізу  фінансового  стану,  крім  коефіцієнтів  структури  капіталу  та
фінансової стійкості, Товариства дорівнюють, або значно вищі від нормативних значень. Зокрема:

- коефіцієнт  загальної  ліквідності  (покриття),  що  характеризує  те,  наскільки  ймовірне
погашення  поточних  зобов’язань  за  рахунок  оборотних  активів,  дорівнює  1,26,  при
теоретично оптимальному значенні в межах 1,0-2,0;

- коефіцієнт  абсолютної  ліквідності,  що  характеризує  те,  наскільки  ймовірне  негайне
погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів та поточних
фінансових інвестицій, дорівнює 0,14, при теоретично оптимальному значенні в межах
0,10 – 0,25.

Висновок Ревізійної комісії.
Дані  річної фінансової звітності  Товариства станом на 31 грудня 2008 року відповідають

даним  синтетичного  обліку  та  існуючим  нормативам  бухгалтерського  обліку.  Фінансовий
результат, відображений в формі 2 «Звіт про фінансові результати», відповідає даним первинного
обліку.  Фінансові  звіти  достовірно  та  повно  відображають  фінансовий  стан товариства
станом на 31 грудня 2008 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2008
рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні
та Міжнародними стандартами аудиту.  Фінансово-господарську діяльність  та фінансовий стан
ВАТ «Золотий соняшник» за 2008 рік оцінити як «добре».

Ревізійна  комісія  пропонує  затвердити  річний  звіт  та  баланс  відкритого  акціонерного
товариства «Золотий соняшник» станом на 31 грудня 2008 року.

Голова Ревізійної комісії Челнок В.В.
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