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ВИСНОВОК
незалежного аудитора
щодо фінансових звітів публічного акціонерного товариства
"Гіпсовик"
станом на 31 грудня 2010 року

Адресат:
Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку, акціонерам, органам
управління публічного акціонерного
товариства "Гіпсовик"

Вступний параграф
На підставі договору №711 від 05 квітня 2011р. нами проведено аудит
поданої в додатку
фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства "Гіпсовик" (надалі - ПАТ"Гіпсовик", Товариство), яка включає:
- Баланс станом на 31.12.2010 р. (Форма 1);
-

Звіт про фінансові результати за 2010 р. (Форма 2);

-

Звіт про рух грошових коштів за 2010 р. (Форма 3);

-

Звіт про власний капітал за 2010 р. (Форма 4);

-

Примітки до річної фінансової звітності (форма 5).

Перевірка проводилась в термін з 05.04.2011р. по 22.04.2011р.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності
Товариства є Національні положення (стандарти)бухгалтерського обліку,
інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, внутрішні Положення
Товариства.
Відповідальність управлінського персоналу ПАТ"Гіпсовик"
Управлінський персонал ПАТ"Гіпсовик" несе відповідальність за
підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у
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відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні", національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку та інших законодавчих та нормативно-правових актів України.
Відповідальність управлінського персоналу ПАТ"Гіпсовик" охоплює
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та
застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які
відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у
відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та
етики (надалі - МСА),зокрема №700"Аудиторський висновок про
фінансову звітність"; №701"Модифікація висновку незалежного аудитора".
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також
планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої
впевненості, що компонент фінансової звітності не містить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачав виконання аудиторських процедур з метою
отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій
звітності. Відбір процедур залежав від судження аудитора. До таких
процедур входила і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок можливого шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих
ризиків, нами розглядались заходи внутрішнього контролю, що
стосувались підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази
для висловлення нашої думки.
Підстави для "умовно-позитивного" висновку
У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті
аудитора в інвентаризації, аудиторська фірма не може дати висновок по
вказаних моментах.
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Аудиторська думка
На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які
йдеться у попередньому параграфі
фінансова звітність публічного
акціонерного товариства "Гіпсовик", що додається:
- Баланс станом на 31.12.2010 р. (Форма 1);
- Звіт про фінансові результати за 2010 р. (Форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів за 2010 р. (Форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2010 р. (Форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності (форма 5).
достовірно та в повній мірі відображають у всіх суттєвих аспектах дійсний
фінансовий стан ПАТ"Гіпсовик" станом на 31 грудня 2010року у
відповідності до:
- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні";
- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку ;
- Облікової політики ПАТ"Гіпсовик";
- Інших законодавчих та нормативно-правових актів України.
Інші додаткові обов’язки стосовно надання аудиторського
висновку щодо надання фінансової звітності ПАТ"Гіпсовик" станом
на 31.12.2010р. відповідно до рішення ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528
"Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються
до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р.№ 53/13320
Відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 19.12.2006р. за №1528 за результатами проведеного
аудиту фінансових звітів ПАТ"Гіпсовик", аудитори мають скласти свій
висновок стосовно зазначеної звітності, а також висловити думку стосовно
окремо визначених аспектів фінансової звітності.
Основні відомості про аудиторську фірму :
Повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Реєстраційні дані
Номер та дата видачі Свідоцтва про
внесення в Реєстр аудиторських фірм
Інформація про аудитора:номер,серія,
дата видачі сертифіката аудитора
Відомості про успішно пройдений
зовнішній контроль якості професійних
послуг
Телефон/факс
Електронна адреса

Приватна аудиторська фірма „ Поділля - аудит - центр”
30318782
29000,м. Хмельницький,
Cтарокостянтинівське шосе, 26/1,
Свідоцтво про державну реєстрацію №16731200000001582 від
06.04.1999р.
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської
діяльності №2074,видане 26 січня 2001 р.
Аудиторською
Палатою України, чинне до 04.11.2015р.
Казалінов Валерій Йосипович; сертифікат аудитора серії А
№003560, дата видачі 18.12.1998р.,чинний до 18.12.2012р.
Рішення Аудиторської Палати №227/4 від 27.01.2011р.
(0382)78-74-56, (8-067)3825727
auditcnt@hm.ukrtel.net
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Основні відомості про ПАТ"Гіпсовик":
Повна назва підприємства
Скорочена назва
Код за ЄРДПОУ
Місцезнаходження
Телефон
Дата та номер свідоцтва про
державну реєстрацію
Види діяльності за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "Гіпсовик“
ПАТ"Гіпсовик"
22986119
32307,Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський , пров.
Індустріальний, 1
(03849) 37846
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №
16761200000000106 від 15.11.1996р. видане виконавчим
комітетом Кам’янець-Подільської районної Ради
26.53.0
Виробництво гіпсових сумішей
51.53.2
Оптова торгівля будівельними матеріалами
14.12.0
Добування вапняку, гіпсу та крейди

Відповідно до вимог розділу ІІ "Підготовка аудиторського висновку,
що подається до Комісії, при розкритті інформації емітентами та
професійними учасниками фондового ринку" Положення щодо підготовки
аудиторських висновків, затвердженого Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. за №1528 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р. за №53/13320
та в результаті проведення нами процедур у межах аудиторської перевірки
річної фінансової звітності ПАТ"Гіпсовик" за 2010рік та отримання
інформації на основі вибіркового тестування в обсягах, необхідних для
планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог
Міжнародних стандартів аудиту ми можемо висловити висновки, що
викладені нижче.
1. Розкриття інформації за видами активів відповідно до
встановлених нормативів (національних стандартів (положень)
бухгалтерського обліку)
1. Розкриття інформації за видами активів
1.1. Необоротні активи.
У складі необоротних активів ПАТ"Гіпсовик"обліковує основні
засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво та довгострокові
фінансові інвестиції.
Бухгалтерський облік основних засобів та їх зносу ведеться згідно
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7"Основні засоби",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України 27.04.2000р. №92.
Згідно облікових даних первісна вартість власних основних засобів
ПАТ „Гіпсовик” у 2010 році складає:
Станом на 31.12.2009р. - 26730 тис.грн.
Станом на 31.12.2010р. - 29624 тис.грн.
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Первісна вартість власних основних засобів Товариства збільшилась
за 12місяців 2010року на 2894тис.грн. Накопичений знос основних засобів
та інших необоротних матеріальних активів становить станом на
31.12.2010р. 12200тис.грн.
Товариством застосовується податковий метод нарахування
амортизації основних засобів. Аудитори зазначають про незмінність
визначеного методу протягом звітного періоду.
На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства
відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку
основних засобів Товариства та первинним документам, наданим на
розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх
оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають
вимогам П(С)БО№7 "Основні засоби".
Інформація щодо основних засобів розкрита в Примітках до річної
фінансової звітності.
Облік нематеріальних активів, їх надходження ведеться у
відповідності з чинним законодавством та вимогами Положення
(Стандарту) бухгалтерського обліку №8 "Нематерiальнi активи",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р.
№242. Первісна вартість нематеріальних активів протягом 2010р.не
змінювалась і станом на 31.12.2010р. становила 13тис.грн. Амортизація
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного
методу. Накопичена амортизація нематеріальних активів станом на
31.12.2010р. становить 13тис.грн. Аудитори зазначають про незмінність
визначеного методу протягом звітного періоду.
На думку аудиторів, склад нематеріальних активів, достовірність і
повнота їх оцінки в цілому та ступінь розкриття відповідають вимогам
П(С)БО№8 "Нематеріальні активи".
Інформація щодо нематеріальних активів розкрита в Примітках до
річної фінансової звітності.
Також у складі необоротних активів підприємство обліковує:
- незавершене будівництво, вартість якого протягом 2010р. зменшилась на
586тис.грн., і станом на 31.12.2010р. становить 115тис.грн.;
- довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств,
вартість яких
станом на 31.12.2010р. становила 323тис.грн.У
2010році вартість довгострокових фінансових інвестицій за методом
участі в капіталі інших підприємств збільшилась на 311тис.грн.
 інші фінансові інвестиції, вартість яких на протязі 2010року
залишилась незмінною у розмірі 100тис.грн.
На думку аудиторів, дані фінансової звітності ПАТ"Гіпсовик" щодо
необоротних активів відповідають даним регістрів синтетичного та
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аналітичного обліку Товариства, обраній обліковій політиці та відповідним
нормативним вимогам.
1.2. Оборотні активи.
У складі оборотних активів підприємство обліковує виробничі запаси,
незавершене виробництво,товари, дебіторську заборгованість, інші
оборотні активи та грошові кошти. Для цілей бухгалтерського обліку
запаси класифікуються за видами відповідно до вимог Положення
(Стандарту) бухгалтерського обліку №9 “Запаси”, затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України від 20.10.1999р №246. Вартість запасів
станом на 31.12.2010р. становить 3459тис.грн. В порівнянні з початком
року вартість запасів зменшилась на 499тис.грн. Вартість та структура
запасів у 2010р. така:
Вартість
на
31.12.2009р.

Вартість
на
31.12.2010р.

Зміна
за рік,+/-

Виробничі запаси,тис.грн.

1818

1058

-760,00

Питома вага ,%

45,93

30,59

-15,35

Найменування

Незавершене виробництво,тис.грн.

1333

1142

-191,00

Питома вага ,%

33,68

33,02

-0,66

807

1238

+431

Питома вага ,%

20,39

35,79

+15,4

Товари, тис.грн

0

21

+21

0
3958
100

0,61
3459
100

+0,61
-499
х

Готова продукція, тис.грн

Питома вага ,%
Разом, грн
Разом, %

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс
підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів
визначається згідно з П(С)БО№9 "Запаси".
Обсяг розкриття інформації щодо запасів відповідає вимогам
П(С)БО№ 9 "Запаси".
Дебіторська заборгованість обліковується згідно Положення
(Стандарту) бухгалтерського обліку №10 "Дебіторська заборгованість",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р.
№237. Станом на 31.12.2010р. дебіторська заборгованість становить
3924тис.грн., а саме:
На 31.12.2009р.
Найменування
Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
(чиста реалізаційна вартість)
Дебіторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість за
виданими авансами

На 31.12.2010р.

Зміна за рік ,+/-

Сума,
тис.грн.

Питома
вага ,%

Сума,
тис.грн.

Питома
вага ,%

Сума,
тис.грн.

Питома
вага ,%

2890

86,27

3672

93,58

+782

+7,31

45

1,34

5

0,13

-40

-1,22

219

6,54

239

6,09

+20

-0,45
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Дебіторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків

193

5,76

0

0,00

-193

-5,76

Інша поточна заборгованість

3

0,09

8

0,20

+5

+0,11

3350

100

3924

100

+574

х

РАЗОМ :

Таким чином, розмір дебіторської заборгованості в цілому за звітний
2010рік зріс на 574тис.грн. Найбільшу питому вагу у складі дебіторської
заборгованості станом на 31.12.2010р. складає дебіторська заборгованість
за товари,роботи,послуги – 93,58%.
Обсяг розкриття інформації щодо дебіторської
відповідає П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість".

заборгованості

Станом на 31.12.2010р. залишок грошових коштів Товариства в
національній валюті складає 202тис.грн. Залишок грошових коштів
Товариства відповідає сумам, відображених у складі оборотних активів
Підприємства в фінансовій звітності за 2010рік.
Станом на 31.12.2010р. залишок інших оборотних активів складає
115тис.грн., який зріс, порівняно з початком звітного року, на 67тис.грн.
На думку аудиторів, надана інформація за видами активів за
виключенням обмежень, достовірно та в повному обсязі відображає наявні
необоротні та оборотні активи ПАТ"Гіпсовик" станом на 31.12.2010р.,
облік та відображення у звітності яких відповідає встановленим вимогам
П(С)БО.
2. Розкриття інформації щодо зобов’язань.
Облік зобов’язань Товариства в цілому ведеться згідно Положення
(Стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов’язання".
На підставі облікових даних та звітних показників структура
зобов’язань підприємства у 2010році така:
№

1
2
3

Найменування

Довгострокові
зобов’язання
Поточні
зобов’язання
Забезпечення
таких витрат і
платежів
Разом:

Станом на
31.12.2009р.,
Сума,
Питома
тис.грн.
вага ,%

Станом на
31.12.2010р.,
Сума,
Питома
тис.грн.
вага ,%

Зміна за рік,+\Сума,
тис.грн.

Питома
вага ,%

9182

62,3

8931

55,8

-251

-6,4

5333

36,2

6821

42,6

+1488

+6,5

235

1,6

251

1,6

+16

0

14750

100

16003

100

+1253

х

Тобто, у структурі зобов’язань, на кінець 2010року, переважну питому
вагу складають довгострокові зобов’язання – 55,8%.
Згідно облікових даних та звітних показників, структура поточних
зобов’язань Товариства в 2010 році така:
№

Найменування

Станом на

Станом на

Зміна за період,+/-
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31.12.2009р.

1
2
3
4
5
6
7

Кредиторська заборгованість
за товари , роботи, послуги
Поточні зобов'язання за
розрахунками з одержаних
авансів
Поточні зобов'язання за
розрахунками з бюджетом
Поточні зобов'язання за
розрахунками з оплати праці
Поточні зобов'язання за
розрахунками зі страхування
Поточні зобов'язання із
внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання
Разом

31.12.2010р

тис.
грн

Питома
вага ,%

тис.
грн

Питома
вага ,%

тис.
грн

Питома
вага ,%

3127

58,6

2626

38,5

-501

-20,1

486

9,1

893

13,1

+407

+4

420

7,9

401

5,9

-19

-2

283

5,3

409

6,0

+126

+0,7

378

7,1

176

2,6

-202

-4,5

131

2,5

0

0,0

-131

-2,5

508
5333

9,5
100

2316
6821

34,0
100

+1808
+1488

+24,4
х

Таким чином, загальна сума поточних зобов’язань станом на
31.12.2010р. становить 6821тис.грн. Найбільшу питому вагу у складі
поточних зобов’язань на кінець звітного 2010 року складає кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги-38,5%.
У Товаристві нарахування заробітної плати проводиться відповідно до
П(С)БО 26 "Виплати робітникам", затвердженого Наказом МФУ від
28.10.2003р. №601. Виплата заробітної плати працівникам здійснюється
своєчасно. Станом на 31.12.2010р. Товариство не має заборгованості за
розрахунками по заробітній платі.
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань
Підприємства в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов’язання", затвердженому
наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.
Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо
дотримання принципів бухгалтерського обліку стосовно зобов`язань та
розкриття інформації про них у фінансовій звітності станом на 31.12.2010р.
На думку аудиторів, надана інформація про зобов`язання
ПАТ"Гіпсовик" достовірно та в повному обсязі відображає їх наявність
станом на 31.12.2010р.
3. Розкриття інформації про власний капітал та його формування
Власний капітал відображено в балансі одночасно з відображенням
активів і зобов’язань, які призводять до його зміни.
Аудитори вважають, що статті першого розділу пасиву балансу
достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний
капітал Товариства та відповідають вимогам норм діючого законодавства
України.
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Згідно Статуту Товариства, розмір Статутного фонду (капіталу)
ПАТ"Гіпсовик" складає 1427180 грн. (Один мільйон чотириста двадцять
сім тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок), що становить 5708720
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
На протязі 2010р. загальна сума Статутного капіталу не змінювалась.
Аналітичний облік по рахунку 40 "Статутний капітал" відповідає
вимогам П(С)БО і ведеться товариством у відповідності до вимог
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і
організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 291
від 30.11.99року та Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.99року зі змінами та
доповненнями.
Станом на 31.12.2010р. розмір фактично сплаченого Статутного фонду
відповідає заявленому.
Відповідно до облікових даних та звітних показників склад власного
капіталу Товариства такий:
№
п/п
1.
2.
3.

Найменування
Статутний капітал
Інший додатковий капітал
Непокритий збиток
РАЗОМ:

Станом на
31.12.2009р.,
тис.грн
1427
10547
(2278)
9696

Станом на
31.12.2010р.,
тис.грн.
1427
10843
(2510)
9760

Зміна за період,
+/0
+296
-232
+64

Зростання власного капіталу Товариства, в основному, відбулось за
рахунок збільшення прибутку поточного року.
Аудитори зазначають, що розмір та структура власного капіталу
відображені у фінансовій звітності ПАТ"Гіпсовик" станом на 31.12.2010р.
достовірно; розкриття інформації про власний капітал Товариства в повній
мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.
4. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Чисті активи ПАТ"Гіпсовик"станом на 31.12.2010р. складають 9760тис.грн. та перевищують величину Статутного капіталу у розмірі
1427тис.грн., що відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу
України від 16.01.2003р. №435-IV.
Визначення вартості чистих активів проводилось на підставі
"Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів
акціонерних товариств", що схвалені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р.
№485.
5. Дотримання
фондового ринку.

вимог

ліквідності

професійних

учасників
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Відповідно до статутних (засновницьких) документів Товариство не є
професійним учасником фондового ринку.
6. Забезпечення випуску цінних паперів відповідно
законодавства України.
В 2010 році Товариство випуск цінних паперів не здійснювало.

до

7. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним
реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України „Про
іпотечні облігації”.
В 2010 році діяльності з іпотечними облігаціями Товариство не
здійснювало.
8. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється
з використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути
достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО№15 "Дохід",
затвердженого Наказом МФУ від 29.11.1999р. № 290.
Для обліку доходів використовуються рахунки 7-го класу. Товариство
достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках
бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції "Про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій",
затвердженого Наказом МФУ від 30.11.1999р. №291. Протягом 2010 р.
Товариством було отримано дохід у сумі 37311тис. грн., у тому числі :
- Чистий дохід (виручка) від реалізації - 30390 тис.грн.
продукції
(товарів, робіт, послуг)
- Інші операційні доходи
- 6869 тис.грн.
- Інші фінансові доходи

-

2

тис.грн.

- Інші доходи

-

50

тис.грн.

Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється
з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути
достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати",
затвердженого Наказом МФУ від 31.12.1999р. № 318.
Для обліку витрат використовуються рахунки витрат 8–го та 9–го
класу. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками
витрати на рахунках бухгалтерського обліку8-го та 9-го класу згідно з
діючими вимогами Інструкції "Про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських
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операцій підприємств і організацій", затв. Наказом МФУ від 30.11.1999р.
№291. Загальна сума витрат у 2010р. склала 37558тис.грн., у тому числі:
- Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт,послуг)
- Адміністративні витрати

- 2303
5
- 2265

тис.грн.

- Витрати на збут

-

877

тис.грн.

- Інші операційні витрати

- 9713

тис.грн.

- Фінансові витрати

- 1552

тис.грн.

- Інші витрати

-

7

тис.грн.

- Податок на прибуток від звичайної діяльності

-

109

тис.грн.

тис.грн.

Таким чином, за наслідками 2010р. Товариство отримало чистий
збиток у сумі 247тис. грн., який визначено у відповідності до вимог норм
діючого законодавства України.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному
дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях,
наданих аудиторам стосовно доходів та витрат Товариства за 2010 рік,
відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.
9. Стан виконання зобов’язань за борговими та іпотечними
цінними паперами
В 2010 році операцій з борговими та іпотечними цінними паперами
Товариство не проводило і, відповідно, зобов’язань за ними - не виникало.
10. Відповідність вимогам законодавства України розміру
власного капіталу компанії з управління активами недержавних
пенсійних фондів
Діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів
протягом 2010 року Товариство не здійснювало.
11. Розкриття інформації про дії, які відбулись протягом звітного
року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента
та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів визначено
частиною 1 ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок"
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Рішень про викуп власних акцій у звітному році Товариством не
приймалось.
Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі аудитом
не встановлено.
У 2010році Товариство не отримувало позик чи кредитів на суму, що
перевищує 25% активів емітента.
Рішень емітента про утворення або припинення його філій
(представництв) не приймалось;
рішень вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу не
приймалось;
будь-яких рішень з боку вищого органу емітента або ж суду на
предмет порушення чи припинення справ про банкрутство або шахрайства
емітента у звітному періоді не приймалось.
12. Довідка про фінансовий стан Товариства на 31.12.2010р.
Аудиторською перевіркою проведено оцінку фінансового стану
ПАТ"Гіпсовик" за допомогою коефіцієнтів, розрахованих на підставі
показників фінансової звітності підприємства.
Результати аналізу коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан
Товариства представлено в нижченаведеній таблиці:
№
п/п

Показник

Станом
на
31.12.
2009 р.

Станом
на
31.12.
2010 р.

Зміна за
період,
+/-

Нормативне
значення
показників

1,391

1,129

-0,262

більше 1

0,649

0,622

-0,027

2

Загальний коефіцієнт ліквідності
(коефіцієнт покриття)
Проміжний коефіцієнт ліквідності

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,011

0,03

+0,018

4

Чистий оборотний капітал (тис.грн.)

2084

879

-1205

0,6...0,8
більше 0
(збільшення)
більше 0

5

Коефіцієнт платоспроможності

0,397

0,379

-0,018

більше 0,5

6

Коефіцієнт фінансування
Коефіцієнт забезпеченості власними
оборотними засобами
Коефіцієнт маневреності власного
капіталу

1,521

1,640

+0,118

менше1

0,391

0,129

-0,262

більше 0,1

0,215

0,090

-0,125

більше0

1

7
8

Оцінюючи результати дiяльностi Товариства в цiлому, аналiзуючи
фiнансовi показники в динамiцi та взаємозв'язку з позицiй фiнансової
стабiльностi i платоспроможностi, фiнансовий стан ПАТ"Гіпсовик" станом
на 31.12.2010року аудиторська фiрма вважає достатньо стiйким i
стабiльним, з огляду на той факт, що бiльшiсть фiнансових показникiв
вiдповiдає узвичаєним оптимальним значенням платоспроможностi та
ліквідності.
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