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Ревізійна комісія публічно акціонерного товариства «Біо мед скло» складається із двох чоловік: 
Шапіренко Лідії Олексіївни – голови ревізійної комісії та Іванюк Олени Василівни -  члена ревізійної  
комісії. 

Метою діяльності ревізійної комісії є контроль фінансово-господарської діяльності правління 
Товариства. 

 При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія 
перевіряла:  

• фінансову документацію, яку веде Товариство; 
• дотримання правлінням при здійсненні адміністративно-господарських та 

організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним 
законодавством України, статутом та внутрішніми документами Товариства; 

• фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, 
співвідношення власних та позичкових коштів; 

• відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності 
відповідним нормативним документам. 

 
Статутний фонд Житомирського ПАТ “Біо мед скло” у 2010 році  становить 17 635,0 тис. 

гривень.  
Спискова чисельність персоналу на 31.12.2010 року становить 152 чол., і в порівнянні  з минулим 

роком залишилась без змін. 
За звітній період  було прийнято 10 чол., звільнено – 10 чоловік. Звільнялись працівники  в 

основному за власним бажанням.   
 
На протязі 2010 року на підприємстві проводились  перевірки державними контролюючими 

органами, а саме:  
• Житомирською  ДПІ з питань правових відносин з підприємствами та з питань 

дотримання вимог податкового та валютного законодавства. 
• Територіальною державною інспекцією праці у Житомирській області з питань 

додержання законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
• Житомирською СЕС з питань дотримання на підприємстві санітарно-екологічних 

норм; 
• Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної 

та теплової енергії; 
• Державним пожежним наглядом про дотримання вимог пожежної безпеки. 

 
 

 
Основні показники підприємства  за 2010 рік характеризуються  наступними  даними: 
 Таблиця 2. 
 
            2010 2009 зміни за рік 

За 
звітний 

За 
попередній 

Стаття 
Код 
рядка період період тис.грн. % 

1 2 3 4 5 6 

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 
(товарiв, робіт, послуг) 10 143 219 126 422 16 797 13,29 

Податок на додану вартість 15 20 203 14 149 6 054 42,79 
Доход (виручка) вiд реалiзацiї (без 
ПДВ)   123 016 112 273 10 743 9,57 
Інші вирахування з доходу 30         



Чистий доход (виручка) від реалізації 
продукцiї (товарiв, робіт, послуг) 35 123 016 112 273 10 743 9,57 

Собівартість реалізованої продукцiї 
(товарiв, робіт, послуг) 40 101 835 84 657 17 178 20,29 

Валовий прибуток 50 21 181 27 616 -6 435 -23,30 
Інші операційні доходи  60 33 820 31 426 2 394 7,62 

Адміністративні витрати 70 5 101 7 242 -2 141 -29,56 
Витрати на збут 80 6 337 8 067 -1 730 -21,45 

Інші операційні витрати 90 20 588 34 516 -13 928 -40,35 

Фінансові результати від операційної 
діяльності :           

 прибуток 100 22 975 9 217 13 758 149,27 
 збиток 105         

Інші фінансові доходи 120 65 719 -654 -90,96 

Інші доходи 130 3 319 372 2 947 792,20 
Фінансові витрати 140 10 975 9 013 1 962 21,77 

Інші витрати 160 8 753 427 8 326 1949,88 

Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування:       0   

 прибуток  170 6 811 868 5 943 684,68 
 збиток 175     0   
Податок на прибуток від звичайної 
діяльності 180 101 0 101   

Фінансові результати від звичайної 
діяльності :           

 прибуток 190 6 710 868 5 842 673,04 
 
 

Дохід від реалізації продукції  (без ПДВ) у 2010 році складає  123 016  тис. грн., або  на 9,57 
%  більше, ніж за минулий рік. 

Собівартість реалізованої продукції, робіт та послуг  в 2010 р. збільшилась на 20,29%.  
Зміна показників по іншим операційним доходам та іншим операційним витратам пов’язано 

із збільшенням обсягів реалізації валюти і розміру курсових різниць. 
 
Фінансові витрати  - 10 975 тис. грн. до них включені відсотки по  кредитам наданим  

ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД ТОВ     та ЄБРР. 
 
Чистий прибуток становить – 6 710,0  тис. грн. , що в 6,7 рази більше,  ніж за попередній рік.  
 
А тепер зупинимось на оцінці майнового стану підприємства,  що дає змогу визначити  

абсолютні  і відносні зміни статей балансу за звітний період та відслідкувати тенденції їхньої 
зміни і визначити структуру фінансових ресурсів підприємства. 

 
Таблиця 3 

Показник  од. вим. 2010 р. 2009 р. 
Відхилення 

 
    натур.од % 
Виготовлено склопродукції тон 31 509 32 575 -1066 -3,3 

Доход (виручка) від реалізації (без ПДВ)  тис.грн. 
123 016 112 273 10 743 9,6 



Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)  тис.грн. 

101 835 84 657 17 178 20,3 

Адміністративні витрати  тис.грн. 5 101 7 242 -2 141 -29,5 
Витрати на збут  тис.грн. 6 337 8 067 -1 730 -21,4 
Інші операційні витрати  тис.грн. 20 588 34 516 -13 928 -40 
Фінансові результати від  діяльності  тис.грн.  6710  868 5 842  7,7 р.  
Дебіторська заборгованість  тис.грн. 31 811 33 999 -2 188 -6,4 
Кредиторська заборгованість  тис.грн. 66 947 74 956 -8 009 -10,7 
Довгострокові зобов’язання за кредитами  тис.грн. 140 782 166 378 -25 596 -15,4 
Продуктивність праці тон/чол.  210,00 208,81 1,19 0,6 

 
Станом  на 01 січня 2011 року в структурі балансу підприємства відбулися  наступні зміни: 
• серед активів підприємства вартість необоротних активів зменшилась на  20 801  

тис.грн., що пов’язане із зменшенням незавершеного будівництва ;  
• виробничі запаси зменшились   до  6 013,0 тис. грн. ; 
• значні суми коштів підприємством вилучені в дебіторську заборгованість за товари 

роботи послуги, яка  на кінець року становить 31 811 тис.грн.,  в порівнянні з показниками на 
початок року ми спостерігаємо зменшення на  6,4%. 

 
Найбільша дебіторська заборгованість по покупцям станом на 31.12.2010 року: 

(тис.грн.) 
ПОКУПЦІ ВАРТІСТЬ 

ЮНІК-ФАРМА ТОВ 5 962,0 
БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ ТОВ 4 114,0 
ЮРІЯ-ФАРМ ТОВ 3 123,6 
ЛГЗ  ЖИТОМИР 2 934,2 
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ПАТ 1 619,1 
НІКО ТОВ 1 130,6 
БІОФАРМА  ПрАТ 625,0 
ФІРМА НОВОФАРМ БІОСИНТЕЗ 535,3 

 
Найбільша кредиторська заборгованість по постачальникам станом на 31.12.2010 року : 
Резиденти 

         (тис.грн.) 
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВАРТІСТЬ 

БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ ТОВ   1 325, 4    
ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР СКЛЯНИХ ПІСКІВ ТОВ      650 ,8   
КОМПАНІЯ ЕКОНОМІКС ВАТ НВТІ      323,6   
ДЕМЧУК П.Д ФОП      317,9    
ДОЗА ГНПП КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ      270,5   
УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ 

     259,5    

ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРКРЕЙДА" ТОВ      244,8   
ТК ТРАНС ТОВ      244,6    
ЮРІЯ-ФАРМ ТОВ      161.1    

Нерезиденти 
 (тис.євро) 

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВАРТІСТЬ 
DRUJBA GLASSWORK SA   1 786,1    
OMCO INTERNATIONAL NV   1 314,8    
EMHART GLASS (ШВЕЙЦАРІЯ)   1 146,8    
YIOULA GLASSWORK S.A.      832,3   
STRADA S.R.I.      352,2    
SOLVAY.BULGARIAJ.S.CO      300,2    



 
• Зменшились  довгострокові зобов’язання на 25 596 тис.грн. в основному за рахунок 

погашення  1 666,6 тис.євро боргових зобов’язань по кредиту ЄБРР та курсових різниць  (кредит 
використовувався для фінансування витрат на придбання основних засобів). 

При  проведенні аналізу  фінансового  стану акціонерного товариства  використовувались 
показники форм фінансового звіту за 2010 рік та баланс. 

 
Таблиця 4 

  
Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. Нормативне 

значення 
Аналіз ліквідності підприємства 

Коефіцієнт  поточної 
ліквідності (коефіцієнт 
покриття) 

1,02 0,92 0,914 
достатнім є показник 

більше 1  

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

0,36 0,21 0,221 0,25-0,35 

Коефіцієнт критичної 
ліквідності (термінової) 

0,73 0,67 0,7 
Оптимальне значення 0,7-

0,9 
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості ) підприємства 

Коефіцієнт фінансової 
незалежності  (автономії) 

0,043 0,074 0,09  Більше 0,5 

Аналіз рентабельності продажу 

Рентабельність продажу -0,04 0,01 0,05 Показує долю прибутку в 
одиниці реалізованої 
продукції 

 
 
 Аналіз ліквідності підприємства дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати 

поточні зобов’язання. 
 
Коефіцієнт поточної ліквідності показує, що підприємство на 90,0%  забезпечено ресурсами 

(грошовими коштами та оборотними активами), які можуть бути використані для погашення його 
поточних зобов’язань.  

 
Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати 

короткострокову заборгованість в нашому випадку він становить на кінець звітного періоду 0,22, що 
свідчить про те, що підприємство може погасити свої поточні зобов’язання.  

 
Коефіцієнт критичної ліквідності цей показник показує платіжні можливості підприємства 

щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами, 
значення коефіцієнту критичної ліквідності збільшилось на 4,0%., що є позитивним для 
підприємства. 

 
При аналізі ліквідності треба врахувати те, що 35% поточних зобов’язань складають зобов’язання 

із внутрішніх розрахунків, тобто з підприємствами групи «Yioula».  
 
 Аналіз платоспроможності (автономії)  підприємства характеризує структуру  джерел 

фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування діяльності. Хоча залежність підприємства від зовнішніх джерел 
фінансування залишилась, але підприємство має позитивні показники платоспроможності. 

 



Рентабельність продажу це показник, що  характеризує суму прибутку з гривні продажу, в 
нашому випадку розраховуємо показник співвідношення валового прибутку до виручки від 
реалізації. Цей показник  2010 році становить 0,05, тобто рентабельність зростає.  

 
 
Таким чином загальним фінансовим результатом роботи  підприємства за 2010р. є чистий 

прибуток в розмірі 6 701 тис. грн. 
 
 На підставі вище наданих пояснень, пропоную баланс підприємства за 2010 рік в національній 

валюті   визнати достовірним та затвердити. 
 
 
 

Голова ревізійної комісії    Л.О. Шапіренко 
 
 
 
Член ревізійної комісії     О.В. Іванюк 


