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про фінансовий стан

Відкритого акціонерного товариства
“Ужгородське АТП 12107”

станом на 31 грудня  2009  року
        Незалежна аудиторська фірма , «Ягер», що діє на підставі Свідоцтва про внесення до 
Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0784 виданого Аудиторською палатою України 
23 лютого 2001 року   на основі угоди № 02 від 08 лютого 2010 року,  у відповідності до 
чинного законодавства провела перевірку фінансового стану   підприємства   станом  на 31 
грудня  2009 року. 
        Відкрите акціонерне товариство « Ужгородське АТП 12107»  розташовано за адресою: 
Закарпатська область,  м. Ужгород вул. Радіщева 2,
розрахунковий рахунок № 26000301200002 в Ужгородському віддленні АКБ  «Національний 
кредит» м. Ужгород, МФО 312624;
        Відповідальність за   фінансово   -  господарську діяльність, організацію та методологію 
бухгалтерського обліку несуть,  станом  на 31 грудня 2009 року -  Голова Правління ВАТ 
«Ужгородське  АТП 12107» - пан Козун В.І., та головний бухгалтер - пані Лангазов Л.І.
        Основним видом діяльності ВАТ «Ужгородське АТП 12107» є організація та здійснення 
пасажирських автоперевезень.
        Фінансовий стан підприємства визначався на підставі наданої фінансової звітності, 
попередньо перевіреної аудиторською фірмою.
        Загальна вартість коштів які знаходяться в  розпорядженні підприємства на початок 
року,  складала 10341 тис. грн.;  на кінець  звітного періоду загальна вартість складає – 10069 
тис.грн.

        Структура власних коштів підприємства знайшла відображення в нижченаведеній таблиці.
Кошти На 31.12.2008 року  На 31.12.2009 року. зміни (+;-)

т. грн. % т. грн. % т. грн. %
Необоротні активи 9679 93,60 9371 93,07 -308 -0,53
В тому числі:
Залишкова вартість 
основних засобів 9635 93,17 9325 92,61 -310 -0,56
Оборотні активи 655 6,33 690 6,85 +35 +0,52
в тому числі: а) запаси 99 0,96 141 1,40 +42 +0,44
б) дебіторська 
заборгованість, та інші 
оборотні активи 502 4,85 500 4,96 -2 +0,11
в) грошові кошти та їх 
еквіваленти 54 0,52 49 0,49 -5 -0,03
Витрати майбутніх 
періодів 7 0,07 8 0,08 +0,01
Баланс 10341 100,0 10069 100,0 -272 -



           Данні цієї  таблиці  показують,  що  основну долю в коштах підприємства, як на 31 
грудня 2008 року так і станом на 31 грудня 2009 року складають необоротні активи, зокрема 
основні засоби. В звітному періоді відбулось зменшенн   коштів підприємства за рахунок 
зменшення балансової  вартості  основних засобів, зменшення запасів. 
Склад та структура джерел формування  коштів  підприємства  характеризуються 
показниками, які відображенні в нижченаведеній таблиці.

Кошти на 31.12.2008 р. на 31.12.2009 р.   зміни (+;-)
т. грн.  % т. грн.    % т. грн.   %

Власний капітал 8972 86,76 8994 89,33 +22 +2,57
В тому числі Статутний 
капітал 6465 62,52 6465 63,81 - -
Забезпечення 
наступних витрат і 
платежів 381 3,69 381 3,78 - +0,09
Довгострокові 
зобов’язання 290 2,80 290 2,88 - +0,08
Поточні зобов’язання 698 6,75 404 4,01 -294 -2,74
В тому числі 
зобов’язання за 
розрахунками 218 2,11 276 2,74 +58 +0,63
Доходи майбутніх 
періодів - - - - - -
Баланс 10341 100,00 10069 100,00 -272 -

        На підставі аналізу данних цієї таблиці видно,  що власні кошти підприємства у складі 
всіх  коштів  складають  на  початок  року  86,76  % а  на  31.12.2009  року  –  89,33  %,   було 
збільшення  за рахунок отриманих прибутків.
        Данні цієї таблиці підтверджують, що підприємство користується  залученими коштами 
в незначній мірі, серед залучених коштів основна доля припадає на розрахунки за   одержані 
кредити, цiнностi та послуги,  та розрахунки з бюджетом.      
 Показники платоспроможності підприємства відображені в нижченаведеній таблиці.

№ 
п/п

Показники Значення 
показників

Розрахунок показників Оптимальне 
значення

На 31.12.08 На 
31.12.09

1 2 3 4 5 6 7

1. Коефіцієнт 
покриття 
(заг.ліквід.

Кп Оборотні активи (260)
Поточні  зобовязання 
(620)

> 1 0,94 1,71

2. Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності

Кшл Оборотні  активи  – 
запаси
{260-(100+140)}
поточні  зобов’язання 
(620)

0,6-0,8 0,80 1,36

3. Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності

Кабл Грошові  кошти  та  їх 
еквіваленти 
(220+230+240)
Поточні  зобов’язання 
(620)

0,25-0,50 0,08 0,12

              
         На підставі показників наведених в  данній  таблиці  можна зробити  висновок, що ВАТ 
«Ужгородське АТП 12207»,   в  змозі  покрити  свої платіжні забов'язання, по перше майже 
всі  коефіцієнти  відповідають  рекомендованим,  а  по  –  друге  -  основна  діяльність 
підприємства  пов’язана  з  наданням  транспортних  послуг,  а  також  підприємство  отримує 
доходи від здачі в найм власної нерухомості та автотранспорту, а також на підприємстві є 



достатня  кількість  виробничих  запасів,  які  повністю  дають  можливість  підприємству 
виконувати свої зобов’язання перед замовниками. Реальна платоспроможність підприємства 
задовільна.      
Показники фінансової стійкості підприємства відображені в нижченаведеній таблиці.
№
п/
п

Показники Значення 
показника

Розрахунок показників Оптимальне 
значення

На 
31.12.08

На 
31.12.09

1 2 3 4 5 6 7

1
.

Коефіцієнт 
фінансової 
стійкості

Кфс Власний капітал (380)
Валюта баланса (640)

0,25-0,50 0,87 0,89

2 Коефіцієнт 
співвідношення 
необоротних  та 
оборотних активів

Кос/обор Необоротні активи (080)

Оборотні активи(260)

*** 14,78 13,58

3 Коефіцієнт 
покриття 
зобов’язань 
власним 
капіталом

Кпзвк Власний капітал (380) 05-1,0 6,55 8,37

Забезпечення  наст. 
Платежів  +  довгостр. 
Зобов. + поточні зобов.
(430+480+620+630)

4
.

Коефіцієнт 
структури 
капітала

Кск Забезпечення  наст. 
Платежів  +  довгостр. 
Зобов. + поточні зобов.
(430+480+620+630)
Власний капітал (380)

0,5-1,0 0,15 0,12

        Данні цієї таблиці підтверджують,  що показники фінансової стійкості  відповідають 
рекомендованим  показникам,   залучені  кошти  складають   12%  ,  від  власних  коштів 
підприємства, що свідчить про незалежний фінансовий стан підприємства.

ВИСНОВОК
        На підставі проведеного аналізу фінансової звітності підприємства,  можна зробити 
висновок, що підприємство на звітну дату має задовільну ліквідність і відповідно задовільну 
платоспроможність.  Показники,  які  характеризують  фінансову  незалежність  майже 
відповідають  рекомендованим,  та  показують,  що підприємство   користується  залученими 
коштами  в  незначній  мірі.  Підприємство   в  змозі  розрахуватися  своєчасно  по  своїм 
зобов’язанням. 
        Незважаючі на те,  що в перевіряємому періоді  були отримані  незначні  прибутки, 
основні показники платоспроможності та фінансової стабільності свідчать про незалежний 
фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства “Ужгородське АТП 12107”. 
        Аудиторська  фірма   несе   відповідальність   за   висновок  про  фінансовий  стан 
підприємства, складений на підставі перевірки.

        Акт складено  15 квітня   2010 року.
 Аудиторська фірма "Ягер"
    адреса : м.Ужгород
    вул. Собранецька 24
    тел. 64-33-48
    Директор
    Сертіфікат сер.А N 003699
    Рябінкіна Н.В.
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