
Звіт  

ревізійної комісії ПАТ «Янтар» за 2012 р. 

 

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод 

«Янтар» ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Здійснивши таку перевірку за минулий рік, комісією встановлено: 

- зловживань та інших порушень фінансово-господарської діяльності публічного 

акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» не виявлено. 

Перевірялись установчі, первинні бухгалтерські документи, журнали-ордери, головна 

книга, фінансові звіти, які ведуться як і передбачено Положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку «Про бухгалтерський облік та звітність». 

Проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності заводу за 2012 

р. Ніяких зловживань та порушень не виявлено. 

Планових перевірок Коростенською податковою інспекцією за звітний рік не було. 

Заборгованості з податків та зборів до бюджету підприємство не має. Заборгованості з 

виплати заробітної плати немає. 

Всі бухгалтерські документи, фінансові звіти, податкові декларації ведуться згідно 

діючих на даний час Положень, інструкцій та законів. 

Вся документація акціонерного товариства оформлена належним чином, зберігається 

згідно Статуту та закону «Про акціонерні товариства», та виложена на сайті підприємства. 

Бухгалтерський баланс на 01.01.2013 року є повним та достовірним. 

 

Голова ревізійної комісії                            Т.М. Меленівська  

Члени ревізійної комісії                      А.Л. Гулько 

                      О.І. Білошицька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновок  

ревізійної комісії ПАТ «Коростенський завод «Янтар» за результатами планової 

перевірки в 2011 р. 

 

13.03.2012 р. м. Коростень 

 

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод 

«Янтар» ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Здійснивши таку перевірку за минулий рік, комісією встановлено: 

- зловживань та інших порушень фінансово-господарської діяльності публічного 

акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» не виявлено. 

Перевірялись установчі, первинні бухгалтерські документи, журнали-ордери, головна 

книга, фінансові звіти, які ведуться як і передбачено Положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку «Про бухгалтерський облік та звітність». 

Проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності заводу за 2011 

р. Ніяких зловживань та порушень не виявлено. 

Планових перевірок Коростенською податковою інспекцією за звітний рік не було. 

Заборгованості з податків та зборів до бюджету підприємство не має. Заборгованості з 

виплати заробітної плати немає. 

Всі бухгалтерські документи, фінансові звіти, податкові декларації ведуться згідно 

діючих на даний час Положень, інструкцій та законів. 

Вся документація акціонерного товариства оформлена належним чином, зберігається 

згідно Статуту та закону «Про акціонерні товариства», та виложена на сайті підприємства. 

Бухгалтерський баланс на 01.01.2012 року є повним та достовірним. 

 

Голова ревізійної комісії                            Т.М. Меленівська  

Члени ревізійної комісії                      А.Л. Гулько 

                      О.І. Білошицька 

 

 


