ВИСНОВОК
Ревізійної комісії ПрАТ ”Вінницька кондитерська фабрика”
щодо діяльності Товариства за 2017 рік
м. Вінниця

«20» квітня 2018 р.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє
фінансово-господарську діяльність Товариства, дотримання ним норм чинного
законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема:
- фінансово-господарську діяльність Товариства;
- виконання встановлених Загальними зборами акціонерів планів та основних
напрямків діяльності Товариства;
- виконання наказів директора з питань фінансово-господарської діяльності і
відповідність їх чинному законодавству і Статуту Товариства;
- виконання договірних зобов’язань Товариства;
- вжиття директором заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх
наявності – вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
- виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність
відображених в них відомостей;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо
правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій
акціонерами;
- вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а
також вірність розрахунків з банківськими установами;
- вірність визначення розміру статутного фонду Товариства і відповідної кількості
акцій, що випускаються, рух статутного фонду;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за
рахунок прибутку;
- стан каси і майна Товариства.
Ревізійна комісія, що була обрана на чергових зборах акціонерів ПрАТ „ВКФ” у складі:
Голова комісії- Трасківська Ольга Анатоліївна;
Член комісії - Боєва Галина Анатоліївна
Член комісії - Чаус Олена Яківна
на підставі річних звітів та балансів розробила висновки про ефективність фінансовогосподарської діяльності ПрАТ „ВКФ” за 2017 рік і доводить до відома акціонерів:
На початок звітного 2017 року розмір зареєстрованого статутного капіталу складав
1 млрд. 026 млн. 876 тис.грн. і поділений на 4 млрд 107 млн. 504 тис. простих іменних
акцій номінальною вартістю по 0,25 гривень кожна.
На кінець звітного 2017 р. - розмір зареєстрованого статутного капіталу складає 1 млрд.
026 млн. 876 тис.грн. і поділений на 4 млрд 107 млн. 504 тис. простих іменних акцій
номінальною вартістю по 0,25 гривень кожна.
Середньо облікова чисельність працівників за 2017 рік склала 1828 чол. проти 1815 чол. за
2016 рік, з них :
- робітників
- 1660 осіб;
- інженерно-технічних працівників - 153 осіб;
- непромислового персоналу
- 15 осіб.
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Середня заробітна плата за 2017 рік становить 14300 грн. - це на 3198,20грн. або на 28,8
% більше , ніж у 2016 році (11101,80 грн. за 2016 рік)
В 2017 році випущено 135 тис. 675 тонн кондитерських виробів, що на 11,1 % більше,
ніж за попередній рік ( 2016 р. - 122 124 тонн).
Починаючи з 2012 року ПАТ «ВКФ» проводить облікову політику та звітує відповідно
до показників обліку за МСФЗ(Міжнародних стандартів фінансової звітності).
Власні основні засоби станом на 31 грудня 2017 року, відповідно до показників обліку
за МСФЗ становлять:
- первісна вартість
– 4 млрд. 953млн. 769 тис.грн.;
- сума зносу
– 1 млр.152 млн.289 тис.грн.;
- залишкова вартість 3 мдрд. 801млн. 480 тис.грн.
Балансова вартість основних фондів зменшилась за 2017 рік на 279 млн.317 тис. грн., і
складає 4млрд 080млн.797 тис.грн., в т.ч.:
- введено в експлуатацію нових основних засобів на
481млн. 231 тис.грн.;
- в складі основних засобів відображено основні засоби, які не введені в експлуатацію
на суму 142 млн. 009 тис.грн.
- протягом звітного періоду відбулося вибуття (ліквідація) основних фондів на суму
75млн.536 тис.грн.
Підприємство нараховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом.
Товариство визнає основними засобами активи, термін корисного використання яких
перевищує один рік. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби товариства
класифікуються за такими групами:
1. Земельні ділянки
2. Будинки та споруди
3. Машини та обладнання.
4. Транспортні засоби.
5. Інструменти, прилади, інвентар.
6. Меблі
Згідно з „Планом фінансування витрат на ремонти, придбання, реконструкцію і
модернізацію основних засобів ПрАТ „ВКФ” на 2017 рік”, підприємством проведено ряд
заходів, що спрямовані на поліпшення умов праці та підвищення якості продукції.
За 12 місяців 2017 року фактично витрачено 134млн. 239 тис.грн., що на 456 млн.396
тис.грн., або на 77,23% менше, ніж у 2016 році (590 635 тис.грн. в 2016 році), з них:
- на ремонт, обслуговування виробничого обладнання, будівель та споруд –
46млн.491 тис.грн.;
- на реконструкцію та модернізацію ОФ - 4млн. 217 тис.грн.
- на придбання та монтаж обладнання, яке відноситься до основних фондів та
нематеріальних активів – 78 млн.000 тис.грн.
Важливим показником, що характеризує діяльність підприємства та дозволяє судити про
ефективність роботи, є собівартість випущеної продукції.
В 2017 році собівартість продукції ( товарів, робіт, послуг) збільшилась на 21,9 % і
склала 841млн. 662 тис. грн., проти 690 млн.713 тис. грн. за 2016 рік.
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Велику частку в складі собівартості продукції займають загально виробничі
витрати. В 2017 році питома вага цих витрат у собівартості продукції складала 36,0 %,
проти 36,7 % у 2016 році.
Важливою часткою в собівартості продукції є і витрати на оплату праці робітникам і
службовцям. В 2017 році питома вага цих витрат у собівартості продукції складала 40%, а
в 2016 році – 36,3 %.
Вагомою у собівартості продукції фабрики є і частка енергоресурсів, матеріалів та
послуг сторонніх організацій, необхідних для забезпечення виробничої діяльності
підприємства.
У 2017 році:
- на випуск продукції фактично витрачено 30млн.063,0 тис. кВт\годин електроенергії - це
на 618,9 кВт\годин, або на 2% менше, ніж у 2016 році (30681,9 тис.кВт/годин. за 2016
рік);
- вартість електроенергії склала в 2017 р.- 47млн.049,68 тис. грн. - це на 5274,72 тис. грн.
або на 12,6 % більше, ніж у 2016 році (41774,96 тис. грн. у 2016 році).
В 2017 році питома вага витрат на енергоносії (електроенергія, вода, газ) у собівартості
продукції складала 18,2%, а в 2016 році – 19,4 %.
Виробничі запаси сировини, матеріалів, тари, палива, запасних частин, малоцінних та
швидкозношуваних предметів на складах товариства зменшились порівняно з 2016 роком
на 5136 тис. грн. і складають 56млн.656 тис.грн.
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток
- збиток
Інші доходи
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
- прибуток
- збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності
ЧИСТИЙ :
прибуток

2017 рік
тис.грн.
913705

2016 рік
тис.грн.
750998

841662

690713

72043

60285

28386
63949
2464

16215
53354
2181

20923

17341

13093
2

3624
-

13093

3624

(9496)

(653)

3595

2971
3

збиток

-

-

Аналіз прибутку здійснювався методом порівняння фактичних даних за звітний період з
фактичними даними за попередній період. В ході аналізу здійснена оцінка темпів
зростання прибутку (збитку) в цілому і окремо по кожній її частині; вивчено фактори, що
вплинули на зміну прибутку, та рівень їх впливу.
У 2017 році :
- чистий прибуток збільшився і склав 3млн. 595 тис.грн. проти 2млн.971 тис.грн. у 2016
р. ( тобто на 21 % ) ;
- при розподілі 3млн.595 тис. грн. чистого прибутку на 4млрд.107млн.504тис000 простих
іменних акцій - на 1 просту іменну акцію припадає 0,0008 грн. чистого прибутку.
- згідно з міжнародним обліком відбулась зміна відстроченого податкового зобов’язання
(6млн050,5) тис.грн.
- було нараховано податок на прибуток в сумі 15млн.546,6 тис.грн.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за всіма тимчасовими різницями із
використанням податкових ставок встановлених Податковим кодексом України: 2012р.21%,2013р.-19%,2014р.-18%,2015р.-18%,2016р.-18%, 2017 рн.-18%.
Дебіторська заборгованість ( заборгованість підприємству) за 2017 рік становить
249млн.014 тис. грн., що на 96млн.892 тис. грн. більше, ніж у 2016 році (152122 тис.грн. за
2016 рік), в т.ч.:
- 244млн.031 тис. грн. – заборгованість за товари, роботи, послуги;
- 4млн.865 тис. грн. – заборгованість за розрахунками за виданими авансами;
- 118 тис. грн. – інша поточна дебіторська заборгованість.
Кредиторська заборгованість ( заборгованість підприємства) за 2017 рік становить
137млн.629 тис. грн., що на 144млн.065 тис. грн менше, ніж у 2016 році (281694 тис.грн.
за 2016 рік), в т.ч. :
- 81млн.267 тис. грн. – заборгованість за товари, роботи, послуги;
- 22млн.534 тис. грн. – поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом;
- 4604 тис. грн. – зі страхування;
- 16515 тис. грн. – з оплати праці;
- 12709 тис. грн. – інші поточні зобов’язання.
Протягом 2017 року товариство не користувалося кредитами банку і заборгованості по
короткостроковим кредитам банків не має.
Невідповідностей в балансі не виявлено.
Державними контролюючими органами в 2017 році проведено 1 планову перевірку,
результати якої є задовільними.
Протягом 2017 року члени ревізійної комісії приймали участь в інвентаризації товарноматеріальних цінностей.
Адміністрація вживала заходів по недопущенню непродуктивних витрат та накладала
стягнення на безпосередніх винуватців.
Товариство дотримується та веде бухгалтерський облік згідно обраній обліковій
політиці, принципи якої залишилися незмінними протягом звітного року .
Товариством застосовується комп’ютерна форма обліку на базі програми
„1С:Підприємство 7.7. Конфігурація бухгалтерський облік для України”.
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Протягом року проведено 4 засіданні ревізійної комісії.
На вимогу ревізійної комісії надавались бухгалтерські та інші документи, матеріали і
особисті пояснення службових осіб.
ПРОПОЗИЦІЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:
1. Вести роботу щодо зменшення виробничих запасів сировини, матеріалів, тари,
палива, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів на складах
товариства.
2. Вести роботу щодо зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості
підприємства.
3. Проводити подальші заходи, що спрямовані на поліпшення умов та охорони праці
та підвищення якості продукції, модернізацію основних засобів та реконструкцію
виробничих цехів.
4. Вживати заходи щодо зменшення собівартості реалізованої продукції ( товарів,
робіт, послуг) та збільшення частки витрат на оплату праці в собівартості
продукції.
5. Вести подальшу роботу щодо збільшення заробітної плати працівників.
ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:
Порушень у фінансово-господарської діяльності товариства комісія не виявила.
Фінансова звітність ПрАТ „Вінницька кондитерська фабрика” станом на 31 грудня 2017
року відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої
облікової політики, та справедливо й достовірно відображає фінансовий стан по
результатам операцій за період з 1 січня по 31 грудня 2017 року.
В цілому господарську діяльність товариства комісія вважає задовільною.
Голова комісіїЧлени комісії:

______________Трасківська Ольга Анатоліївна
______________Боєва Галина Анатоліївна
______________Чаус Олена Яківна
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