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Висновок 
          Ревізійної комісії по річному звіту ПАТ "Завод "Перетворювач" за 2013 рік. 

Ревізійна комісія (далі Комісія) у складі:  
 Голова Комісії: 
     Окунь Олексій Віталійович  
 Члени комісії: 

                 Саяпіна Тетяна Миколаївна;   
                 Швець Сергій Іванович; 
                 Солодовник Анатолій Іванович    

Згідно зі Статутом Товариства, Комісією було здійснено перевірку річних звітів і балансу 
ПАТ "Завод "Перетворювач" за 2013 рік, а саме: 

- Балансу на 31.12.2013 р.; 
- Звіту про фінансові результати за 2013 рік ; 
- Звіту про рух грошових коштів за 2013 рік; 
- Звіту про власний капітал за 2013 рік; 
- Приміток до річної звітності за 2013 рік; 
- Інших форм звітності. 

Зазначену вище звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ "Завод 
"Перетворювач" у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. 

Пiдприємство дотримується наступної облiкової полiтики: амортизацiя основних 
засобiв нараховується за прямолінійним методом впродовж терміну корисного використання 
основних засобів; розмiр резерву сумнiвних боргiв нараховується виходячи iз 
платоспроможностi окремих дебiторiв; при вибуттi запасiв оцiнка їх вартостi здiйснюється за 
методом середньозваженої вартості запасів для сировини, матеріалів та ПКВ та 
ідентифіцированої собівартості одиниці запасів для незавершеного виробництва та готових 
виробів; амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за прямолiнейним методом; доход 
пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи з момента прийняття послуг замовником.  

 
          Відповідно до міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку у товаристві 
проведено інвентаризацію майна,  коштів та фінансових зобов'язань. Відповідно до наказу 
№172 від 24.09.2013р. Товариством проведено інвентаризацію: 

- сировини та матеріалів, придбаних комплектуючих виробів та напівфабрикатів, ПММ, 
запасних частин, палива, приданих виробів, що знаходяться на складах та під козловими 
кранами, МШП на складах станом на 01.10.2013р.; 
- незавершеного виробництва, деталей СГД  та інших напівфабрикатів власного виробництва 
станом на 01.10.2013р.; 
- готової продукції станом на 01.10.2013р.; 
- незавершених будівельно-монтажних робіт, що знаходяться в монтажі та невстановленого 
обладнання станом на 01.10.2013р.; 
- вторинних ресурсів станом на 01.10.2013р.; 
- ТМЦ, що знаходяться на відповідальному зберіганні станом на 01.10.2013р.; 
- драгметалів, алмазів та виробів, в яких містяться драгметали станом на 01.10.2013р.; 
- основних засобів, МНМА, нематеріальних активів, МШП в експлуатації станом на 
01.11.2013р.; 
- дебіторської та кредиторскьої заборгованості станом на 01.01.2014р.; 
- розрахунків з бюджетом станом на 01.01.2014р.; 
- грошових коштів станом на 01.01.2014р.; 






