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Рев1з1йно1 К0М1СИ ПАТ "В1нницька кондитерська фабрика"'
щодо д1яльност1 Товариства за 2014 р1к
м. В1ННИЦЯ

«30» березня 2015 р.

Рев1з1йна ком1с1я вщповщно до покладених на не*! завдань
контролюе та перев1ряе ф1нансово-господарську Д1яльн1сть Товариства,
дотримання ним норм чинного законодавства. Статуту Товариства та
внутр1шн1х нормативних акт1в, зокрема:
- ф1нансово-господарську д1яльн1сть Товариства;
- виконання встановлених Загальними зборами акц10нер1в план1в та
основних напрямк1в д1яльност1 Товариства;
- виконання наказ1в директора з питань ф1нансово-господарсько1
д1яльност11 в1дпов1дн1сть IX чинному законодавству 1 Статуту
Товариства;
- виконання догов1рних зобов'язань Товариства;
- вжиття директором заход1в по недопущению непродуктивних
витрат, а у раз! Ух наявност! - вжиття вщповщних заход1в до
безпосередн1х винуватц1в;
- виконання р1шень по усуненню недол1к1в, що виявлеш
попередньою рев1з1ею;
- правильн1сть ведения бухгалтерського обл1ку 1 зв1тност1,
достов1рн1сть вщображених в них вщомостей;
- стан розрахунк1в по акц1ях з акщонерами, дотримання прав Ух
власниюв щодо правил розподшу прибутку, переваг 1 пшьг у
придбанн! акщй нових ем1с1й;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами,
по оплат! акцш акц1онерами;
- в1рн1сть розрахунк1в 1 дотримання терм1н1в перерахувань до
бюджету податк1в, а також в1рн1сть розрахунк1в з банк1вськими
установами;
- В1рн1сть визначення розмхру статутного фонду Товариства 1
в1дпов1дноУ к1лькост1 акщй, що випускаються, рух статутного
фонду;
- використання кошт1в резервного та 1нщих фонд1в Товариства, що
формуюгься за рахунок прибутку;
- стан каси 1 майна Товариства.
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Рев1з1йна ком1с1я, що була обрана на чергових зборах акщонер1в ПАТ
„ВКФ" у склад!:
Голови ком1с11 - Максимово! Тетяни Володимир1вни;
Члешв ком1сп - Романюк Алли Васил1вни
Пщеворсько! Оксани Антон1вни
на пщстав! р1чних зв1т1в та баланс1в розробила висновки про
ефективн1сть фхнансово-господарсько! д1яльност1 ПАТ „ВКФ" за 2014
р1к 1 доводить до вщома акщонер1в:
На початок зв1тного 2014 року розм1р зареестрованого статутного
кащталу складав 1004276,0 тис.грн. 1 подхлений на 4017104000 простих
1менних акщй ном1нальною варт1стю по 0,25 гривень кожна.
На к1нещ, зв1Тного 2014 р. - розм1р зареестрованого статутного
кап1талу складае 1004276,0 тис.грн. \й на 4017104000 простих
1менних акщй ном1нальною варт1стю по 0,25 гривень кожна.
В вересн! 2014 року позачерговими загальними зборами акц1онер1в було
прийнято р1щення про зб1льщення статутного кап1талу Товариства,
шляхом розм1щення 34 400 ООО щтук додаткових простих 1менних акц1й
1снуючо1 ном1нально1 вартост!, за рахунок додаткових внеск1в у розм1р1
8 600 ООО гривень.
Станом на 31.12.14р. вщбулося розм1щення 9 646 400 штук додаткових
простих 1менних акц1й 1снуючо1 ном1нально1 вартост! на суму 2 411 600
грн. Дана оплата вщображена в зв1тност1, як додатков! внески до
незареестрованого статутного кащталу.
Середньо обл1кова чисельн1сть пращвниюв за 2014 р1к склала 1973 чол.
- це на 91 чол. або на 4,84 % бшьше, шж у 2013 рощ ( 1882 чол. за 2013
р1к), 3 них:

-роб1тник1в
- 1784ос1б;
- 1нженерно-техн1чних пращвник1в - 176 ос1б;
- непромислового персоналу

- 13 ос1б.

Середня зароб1тна плата за 2014 р1к становить 6577,75 грн. - це на
262,12 грн. або на 4,15 % бшьше , шж у 2013 рощ (6315,63 грн. за 2013
р1к).
В 2014 рощ випущено 116265 тонн кондитерських вироб1в, що на
0,82 % менше, шж за попереднш р1к (2013 р. - 117232 тонн).
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Починаючи 3 2012 року ПАТ «ВКФ» проводить обл1кову пол1тику та
зв1туе вщпов1дно до показник1в обл1ку за МСФЗ(М1жнародних
стандарт1в ф1нансово1 зв1тност1).
Власн! 0СН0ВН1 засоби станом на 31 грудня 2014 року, вщповщно до
показник1в обл1ку за МСФЗ становлять:
- первюна варт1сть - 3 313 388 тис.грн.;
- сумазносу
- 492 461 тис.грн.;
- залишкова варт1сть - 2 820 927 тис.грн.
Основш фонди збшьшились за 2014 р1к на 1347580 тис. грн., в т.ч.
введено в експлуатац1ю нових основних засобхв на 1230359 тис.грн.
П1дприемство нараховуе амортизац1ю основних засоб1в прямол1н1йним
методом.
Товариство визнае основними засобами активи, терм1н корисного
використання яких перевищуе один р1к. Для ц1лей бухгалтерського
обл1ку 0СН0ВН1 засоби товариства класифхкуються за такими трупами:
1. Будинки, споруди та передавальн! пристроУ.
2. Машини та обладнання.
3. Транспортн! засоби.
4. 1нструменти, прилади, 1нвентар(мебл1).
Зпдно 3 „Планом фхнансування витрат на ремонти, придбання,
реконструкщю 1 модерн1защю основних засоб1в ПАТ „ВКФ" на 2014
р1к", пщприемством проведено ряд заход1в, що спрямован! на
пол1пщення умов пращ та пщвищення якост! продукц!!.
За 12 м1сяц1в 2014 року фактично витрачено 485601 тис.грн., це на
426019 тис.грн. або на 46,7% менше, н1ж у 2013 рощ (911620 тис.грн. за
. 2013 р1к) 3 них:
- на ремонт 1 пол1пщення виробничого обладнання, буд1вель та споруд 34715 тис.грн.;
- на зароб1тну плату прац1вник1в, що проводили ремонт, реконструкщю
та виготовлення ОФ - 9765 тис.грн.
- на придбання обладнання, яке вщноситься до основних фонд1в та
нематер1альних актив1в - 425466 тис.грн.
Кр1м того в 2014 роц1 ПАТ»ВКФ» понесло витрати на буд1вництво
нових виробничих потужностей, а саме:
- на буд1вництво 4 черги нового корпусу - 15655 тис.грн.
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Важливим показником, що характеризуе д1яльн1сть пщприемства та
дозволяе судити про ефективн1сть роботи, € соб1варт1сть випущено!
ПрОДуКЦ!!.
В 2014 роц! соб1варт1сть продукцп (товар1в, роб1т, послуг)
зб1льшилась на 11,5 % 1 склала 481103 тис. грн., проти 431343 тис. грн.
за 2013 р1к.
Велику частку в склад! соб1вартост1 продукцп займають загально
виробнич! витрати. В 2014 роц1 питома вага цих витрат у соб1вартост1
продукцп складала 38,7 %, проти 38% у 2013 рощ.
Важливою часткою в соб1вартост1 продукцп е 1 витрати на оплату
прац! роб1тникам 1 службовцям. В 2014 рощ питома вага цих витрат у
соб1вартост1 продукцп складала 36,8 %, а в 2013 роц1 - 33 %.
Вагомою у соб1вартост1 продукцп фабрики е 1 частка енергоресурс1в,
матер1ал1в та послуг сторонн1х орган1зац1й, необхщних для
забезпечення виробничо! д1яльност1 пщприемства.
У 2014 рощ:
- на випуск продукцп фактично витрачено 55437,3 тис. кВт\годин
електроенергп - це на 7773,7 кВт\годин меньше, шж у 2013 рощ
(63211 тис.кВт/годин. за 2013 р1к);
- варт1сть електроенергп склала в 2014 р.- 35006,7 тис. грн. - це на
3685,7 тис. грн. або на 9,5 % меньше, шж у 2013 рощ (38692,4 тис. грн.
у 2013 рощ).
В 2014 рощ питома вага витрат на енергонос!! у соб1вартост1 продукцп
складала 7,3 %, а в 2013 рощ - 8,9 %.
Виробнич! запаси сировини, матер1ал1в, тари, палива, запасних частин,
малоц1нних та швидкозношуваних предмет1в на складах товариства
зб1льщились пор1вняно 3 2013 роком на 446 тис. грн. 1 складають 26202
тис.грн.
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Ф1НАНС0В1РЕЗУЛЬТАТИ
Чистий дох1д(виручка) В1д реал1зац11
продукщ! (товар1в, роб1т, послуг)
Соб1варт1сть реал1зовано1 продукцп (товар1в,
роб1т, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
1нш1 операц1йн1 доходи
Адм1н1стративн1 витрати
Витрати на збут
1нш1 операц1Йн1 витрати
Ф1нансов1 результати в1д операц1йно1
дкльност!:
- прибуток
-збиток
1нш1 доходи
1нш1 витрати
Ф1нансов1 результати вщ звичайно!
д1яльност1 до оподаткування:
- прибуток
-збиток
Податок на прибуток в1д звичайно!
Д1ЯЛЬН0СТ1

чистим :
прибуток
збиток

2014 рж
тис.грн.
674533

2013 р1к
тис.грн.
640956

481103

431343

193430

209613

31135
37048
2360
136597

28895
38457
2345
51859

48560
667984
649878

145847
8929
16206

66666
19180

138570
21473

47486
-

117097
-

Анал1з прибутку зд1йснювався методом пор1вняння фактичних даних
за зв1тний пер1од з фактичними даними за попередн1й пер1од. В ход!
анал!зу зд!йснена ощнка темп!в зростання прибутку (збитку) в ц!лому !
окремо по кожшй п частин!; вивчено фактори, що вплинули на зм!ну
прибутку, та р!вень Тх впливу.
У 2014 рощ :
- чистий прибуток зменщився ! склав 47486 тис.грн. проти 117097
тис.грн. у 2013 р. (тобто на 59,4 % меньше);
- при розпод!л! 47486 тис. грн. чистого прибутку на 4017104000 простих
!менних акщй - на 1 просту !менну акщю припадае 0,01182 коп. чистого
прибутку.
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- зпдно 3 податковим обл1ком було нараховано в1дстрочене податкове
зобов'язання 19180 тис.грн.,що п1длягае сплат! в майбутн1х пер10дах.
Вхдстрочений податок на прибуток розраховуеться за вс1ма
тимчасовими р1зницями 13 використанням податкових ставок
встановлених Податковим кодексом УкраТни: 2012р.-21%,2013р.19%,2014р.-18%.3а р1к, що зашнчився 31.12.2014р., вщстрочен!
податков! зобов'язання визначаються на основ! ставки 18%, тому в
даному пер!од! були проведен! в!дпов!дн! коригування у зв'язку з
коригуванням ставок, як! знайшли свое в!дображення у зв!тност!.
Деб!торська заборгован!сть ( заборгован!сть п!дприемству) за 2014 р!к
становить 669832 тис. грн., що на 492974 тис. грн. б!льще, н!ж у 2013
рощ (176858 тис.грн. за 2013 р!к), в т.ч. :
- 584027 тис. грн. - заборгован!сть за товари, роботи, послуги;
- 42070 тис. грн. - заборгован!сть за розрахунками з бюджетом;
41095 тис. грн. - заборгован!сть за розрахунками за виданими
авансами;
269 тис. грн. - !нша поточна деб!торська заборгован!сть.
- 2371 тис.грн.- довгострокова деб!торська заборгован!сть.
Кредиторська заборгован!сть (заборгован!сть п!дприемства) за 2014
р!к становить 1480812 тис. грн., що на 74029 тис. грн. або на 4,7 %
меньще , н!ж у 2013 рощ (1554841 тис.грн. за 2013 р!к), в т.ч. :
- 926770 тис. грн. - заборгован!сть за товари, роботи, послуги;
2391 тис. грн. - поточи! зобов'язання за розрахунками з
бюджетом;
- 535403 тис. грн. - поточи! зобов»язання за розрахунками з
одержаних аванс!в;
- 5502 тис. грн. - з! страхування;
- 10287 тис. грн. - з оплати пращ;
- 459 тис. грн. - !нш! поточи! зобов'язання.
Протягом 2014 року товариство не користувалося кредитами банку !
заборгованост! по короткостроковим кредитам банк!в не мае.
Нев!дпов!дностей в баланс! не виявлено.
Державними контролюючими органами в 2014 роц! проведено 1
планова перев!рка, результати яко1 е задов!льними.
Протягом 2014 року члени рев!з!йно1 ком!с!1 приймали участь в
!нвентаризащ1 товарно-матер!альних ц!нностей.
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Адм1Н1стращя вживала заход1в по недопущению непродуктивних
витрат та накладала стягнення на безпосередн1х винуватц1в.
Товариство дотримуеться та веде бухгалтерський обл1к згщно обран1й
обл1ков1й пол1тиц1, принципи якоТ залищилися незм1нними протягом
зв1тного року.
Товариством застосовуеться комп'ютерна форма облхку на баз!
програми „1С:П1дприемство 7,7. Конф1гуращя бухгалтерський обл1к для
Украши".
Протягом року проведено 4 зас1данн1 рев1з1йно1 ком1с11.
На вимогу рев1з1йно1 ком1сп надавались бухгалтерськ! та 1нщ1
документи, матер1али 1 особист! пояснения службових ос1б.
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ПР0П03ИШ1РЕВ131ЙН01 К0М1СП:
1. Вести роботу щодо зменщення виробничих запас1в сировини,
матер1ал1в, тари, палива, запасних частин, малоц1нних та
швидкозношуваних предмет1в на складах товариства.
2. Вести роботу щодо зменшення деб1торсько1 1 кредиторськоУ
заборгованост! пщприемства.
3. Проводити подальш! заходи, що спрямован! на пол!пщення умов
та охорони прац! та п!двищення якост! продукц!'!, модерн!зац!ю
основних засоб!в та реконструкц!ю виробничих цех!в.
4. Вживати заходи щодо зменшення соб!вартост! реал!зовано1
продукщ! (товар!в, роб!т, послуг) та зб!льшення частки витрат на
оплату прац! в соб!вартост! продукц!Т.
5. Вести подальшу роботу щодо зб!льшення зароб!тно1 плати
прац!вник!в.
ВИСНОВКИ РЕВ131ЙН01 К0М1СП:

Порушень у ф!нансово-господарсько1 д!яльност! товариства ком!с!я
не виявила. Ф!нансова зв!тн!сть ПАТ „В!нницька кондитерська
фабрика" станом на 31 грудня 2014 року в!дпов!дае встановленим
вимогам чинного законодавства Украши та прийнятоУ обл!ковоУ
пол!тики, та справедливо й достов!рно в!дображае ф!нансовий стан по
результатам операц!й за пер!од з 1 с!чня по 31 грудня 2014 року.
В ц!лому господарську д!яльн!сть товариства ком!с!я вважае
задов!льною.
Максимова Т. В.
Члени ком!с!1

Романюк А.В.
Пшеворська О. А.
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