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Рев13шноТ коммсй ПАТ "Вшницька кондитерська фабрика"
щодо Д1Яльност1 Товариства за 2015 р1К
м. Вшниця

«15» квЁтня 2016 р.

Рев131Йна КОМ1С1Я В1ДПОВ1ДНО до покладених на не! завдань контролюе та перевхряе
ф1нансово-господарську Д1яльн1сть Товариства, дотримання ним норм чинного
законодавства. Статуту Товариства та внутр1шн1х нормативних акт1в, зокрема:
- ф1нансово-господарську Д1яльн1сть Товариства;
- виконання встановлених Загальними зборами акщонерхв плашв та основних
напрямюв д1яльност1 Товариства;
виконання наказ1в директора з питань фхнансово-господарськоК д1яльност11
вщповщшсть IX чинному законодавству 1 Статуту Товариства;
- виконання догов1рних зобов'язань Товариства;
- вжиття директором заход1в по недопущению непродуктивних витрат, а у раз! Гх
наявност! - вжитгя вгдповгдних заход1в до безпосередн1х винуватц1в;
- виконання р1шень по усуненню недол1К1в, що виявлен! попередньою рев131€ю;
правильн1сть ведения бухгалтерського обл1ку 1 зв1тност1, достов1рн1сть
вщображених в них вщомостей;
- стан розрахунюв по акц1ях з акц1онерами, дотримання прав 1Х власниюв щодо
правил {Х)зпод1лу прибутку, переваг 1 тльг у придбанн! акц1й нових ем1с1й;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплат! акщй
акц1онерами;
- В1рн1сть розрахунюв 1 дотримання термш1в перерахувань до бюджету податюв, а
також В11ж1сть розрахунюв з банювськими установами;
В1рн1сть визначення розм1ру статутного фонду Товариства 1 вщповщно! юлькост!
акцШ, що випускаються, рух статутного фонду;
використання кошт1в резервного та 1нших фонд1в Товариства, що формуються за
рахунок прибутку;
- стан каси 1 майна Товариства.
Рев131йна КОМ1С1Я, що була обрана на чергових зборах акц1онер1в ПАТ „ВКФ" у склад!:
Голови ком1с11 - Максимово! Тетяни Володимир1вни;
Член1в ком1с11 - Романюк Алли Василхвни
Пшеворсько! Оксани Антон1вни
на шдстав! рчких зв1Т1в та баланс1в розробила висновки про ефективнхсть фхнансовогосподарськоГ д1яльност1 ПАТ ,ЗКФ" за 2015 р1к 1 доводить до вщома акщонерхв:
На початок зв1тного 2015 року розм1р зареестрованого статутного кап1талу складав
1004276,0 тис.грн. 1 подшений на 4017104000 простих 1менних акцт номшальною
варпстю по 0^5 гривень кожна.
На юнець звггаого 2015 р. - розмгр зареестрованого статутного капиталу складае
1012876 тис.грн. 1 под1лений на 4017104000 простих 1менних акщй ном1нальною варпстю
по 0,25 гривень кожна.
В вересн! 2015 року позачерговими загальними зборами акц1онер1в було прийнято
решения про збшьшшня статутного кап1талу Товариства, шляхом розм1щення 56 ООО ООО
штук додаткових простих 1менних акщй 1снуючо1 ном1нально1 вартост!, за рахунок
додаткових внесив у розм1р1 14 ООО ООО гривень.
Станом на 31.12.15р. додатков! внески за акцй' в розм1р1 14 ООО ООО гривень вщображеш в
баланс!, як додатков! внески до незареестрованого статутного кап1талу.
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Середньо обл1кова чисельн1сть прац1вник1в за 2015 р1к склада 1868 чол. - це на 110 чол.
або на 5,56 % менше, н1ж у 2014 рощ ( 1978 чол. за 2014 р1к), з них :
- роб1тник1в

- 1682 ос1б;

- 1нженерно-техн1чних прац1вник1в - 163 ос1б;
- непромислового персоналу
- 23 осхб.

Середня зароб^тна плата за 2015 р1к становить 9976,20 грн. - це на 3398,45 грн. або на
51,66 % б1льше, шж у 2014 рощ (6577,75 грн. за 2014 р1к).
В 2015 рощ випущено 126719 тонн кондитерських вироб1в, що на 9 % бшьше, н1ж за
попередн1й р1к ( 2014 р. - 116265 тонн).
Починаючи 3 2012 року ПАТ «ВКФ» проводить обл1кову пол1тику та зв1туе в1дпов1Дно до
показншав обл1ку за МСФЗ(М1жнародних стандартхв фхнансово! звхтност!).
Власш ОСНОВН1 зас(^и станом на 31 грудня 2015 року, в1дпов1дно до показникхв обл1ку за
МСФЗ становлять.
- первюна вартють - 4438077 тис.грн.;
- сума зносу
- 663445 тис.грн.;
залишкова вартхсть - 3774632 тис.грн.
Основн! фонди збшьшились за 2015 р1к на 1176167 тис. грн., 1 складають 3774632 тис.г{ж.
, в т.ч. введено в експлуатащю нових основних засоб1в на 902423 тис.грн. та в склад!
основних засоб1в в1дображено основн! засоби, як! не введен! в експлуатащю на суму
273744 тис.грн. Також протягом зв1тного периоду в1дбулося вибуття (л1кв1дац1я) основних
фонд1в на суму 45692 тис.грн.
Шдприемство нараховуе амортизащю основних засоб1в прямол1н1йним методом .
Товариство визнае основними засобами активи, терм1н корисного використання яких
перевищуе один рк. Для щлей бухгалтерського облхку основш засоби товариства
кл^иф1куються за такими трупами:
1. Земельш далянки
2. Будинки та споруди
3. Машини та обладнання.
4. Транспортн! засоби.
5. 1нструменти, прилади, (нвентар.
6. Мебл!
Зпдно 3 ,Д1ланом ф1нансування витрат на ремонти, придбання, реконструкц1Ю 1
модернизацию основних засобхв ПАТ „ВКФ" на 2015 р1к", шдприемством проведено ряд
заход1в, що спрямован! на пол1пшення умов прац! та п1двищення якост! продукцИ".
За 12 М1СЯШВ 2015 року фактично витрачено 1075860 тис.грн., це на 590259 тис.грн. або
на 121,5 % бшьше , шж у 2014 рощ (485601 тис.грн. за 2014 р1к) з них:
- на ремонт 1 пол1пшення виробничого обладнання, буд1вель та споруд - 42211 тис.грн.;
- на зароб1тну плату прац1вник1в, що проводили ремонт, реконструкц1ю та виготовлення
ОФ- 10945 тис.грн.
- на придбання обладнання, яке вщноситься до основних фонд1в та нематер1альних актив1в
-680940 тис.грн.
Кр1М того в 2015 рощ ПАТ»ВКФ» понесло витрати на будхвництво нових виробничих
потужностей, а саме:
- на буд1вниитво 4 черги нового корпусу - 341764 тис.грн.
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Важливим показником, що характеризуе д1яльн1сть П1дприемства та дозволяе судити про
ефектившсть роботи, е собхварпсть випущено! продукц!!.
В 2015 рощ соб1варпсть продукц!! ( товар1в, роб1т, послуг) збхльшилась на 32,7 % 1
склала 638549 тис. грн., проти 481103 тис. грн. за 2014 рж.
Велику частку в склад! соб1вартост1 продукц!! займають загально виробнич! витрати. В
2015 рощ питома вага щях витрат у соб^вартост! продукщ! складала 35,9 %, проти 38,7 % у
2014 рощ.
Важливою часткою в соб1вартост1 продукщ! е 1 витрати на оплату прац! роб1тнюсам 1
службовцям. В 2015 рощ питома вага Щ1х витрат у соб1вартост1 продукщ! складала 36 %,
а в 2014 рощ - 36,8 %.
Вагомою у соб1вартост1 продукцИ фабрики е 1 частка енергоресурс1в, матергалхв та
послуг сторонюх орган1зац1й, необхщних для забезпечення виробничо! д1яльност1
пщприемства.
У 2015 рощ:
- на випуск продушц! фактично витрачено 48645,5 тис. кВт\годин електроенерги - це на
6791,8 кВт\годин меньше, н1ж у 2014 рощ (55437,3 тис.кВт/годин. за 2014 рж);
- варт1сть електроенерг!! склала в 2015 р.- 42875,1 тис. грн. - це на 7868,4 тис. грн. або на
22,4 % б1льше , Н1ж у 2014 рощ (35006,7 тис. грн. у 2014 рощ).
В 2015 рощ питома вага витрат на енергонос!! у соб1вартост1 продукцИ складала 6,7 %, а в
2014 р о щ - 7 , 3 % .
Виробнич! запаси сировини, матер1ал1в, тари, палива, запасних частин, малоц1нних та
швидкозношуваних предмет1в на складах товариства збшьшились пор1вшшо з 2014 роком
на 16049 тис. грн. 1 складають 42251 тис.грн.
ФШАНС0В1РРЗУЛЬТАТИ
Чистий дохщ(виручка) В1д реал1зац11 продукц!! (товаров,
роб1т, послуг)
Соб1варпсть реал130вано1 продукцИ (товаров, роб1т,
послуг)
Баловни:
прибуток
збиток
1иш1 операц1Йн1 доходи
Адм1Н1стративн1 витрати
Витрати на збут
1нпп операц1йн1 витрати
Фхнансов! результати в1д операц1йно1 д1яльност1:
- прибуток
-збиток
1шш доходи
1нш1 витрати
ф1нансов1 результати В1д звичайно! д1яльност1 до
оподаткування:

2015 р1к
тис.грн.
703359

2014 р1к
тис.грн.
674533

638549

481103

64810

193430

-

16986
43797
2359
45784
10144

-

-

31135
37048
2360
136597
48560

-

667984
649878
66666
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- прибуток
-збиток
Податок на прибуток В1д звичайно! д1яльност1
ЧИСТИМ:
прибуток
:^иток

-

10144
(61927)

19180

51783

474^

-

-

Анал13 прибутку зд1йснювався методом порхвняння фактичних даних за зв1тний пер10Д з
фактичними даними за попередн1Й пер10д. В ход! анал13у зд1йснена оцхнка темп1в
зростання п|»йутку (збитку) в щлому 1 окремо по кожн1й п частин!; вивчено фактори, що
вплинули на зм1ну прибутку, та р1вень 1х впливу.
У 2015 рощ:
- чистий прибуток збшьшився 1 склав 51783 тис.грн. проти 47486 тис.грн. у 2014 р. ( тобто
на9%);
- при розподш 51783 тис. грн. чистого прибутку на 4017104000 простих 1менних акцШ на 1 просту 1менну акц1Ю припадае 0,0129 коп. чистого прибутку.
- зг1дно 3 м1жнародним обл1ком В1дбулась зм1на в1дстроченого податкового зобов'язання
(67816) тис.грн.
- було нараховано податок на прибуток в сум! 5889 тис.грн.
Вщстрочений податок на прибуток розраховуеться за вс1ма тимчасовими ртзницями 13
використанням податкових ставок встановлених Податковим кодексом Украхни: 2012р.21 %,201 Зр.-19%,2014р. -18%,2015р. -18%.
За р|к, шо заюнчився 31.12.2015р., вщстрочеш податков! зобов'язання визначаються на
ОСНОВ1 ставки 18%, тому в даному перход! були проведен! в1дпов1дн1 коригування у
зв'язку 3 коригуванням ставок, як1 знайшли свое в1дображення у зв1тносп.

Деб1торська заборгован1сть ( заборгован1сть п1дприемству) за 2014 р1к становить 288842
тж. грн., що на 380990 тис. грн. меньше, шж у 2014 рощ (669832 тис.грн. за 2014 |нк), в
т.ч.:
- 197960 тис. грн. - заборгован1сть за товари, роботи, послуги;
- 37490 тис. грн. - заборгован1Сть за розрахунками з бюджетом;
9102 тис. грн. - заборгован1сть за розрахунками за виданими авансами;
41955 тис. грн. - 1нша поточна дебхторська заборгован1сть.
2370 тис-пж.- довгострокова деб1торська заборгован1сть.
Кредиторська заборговашсть ( заборговашсть П1дприемства) за 2015 р1к становить 83552
тис. грн., що на 1402529 тис. грн меньше , шж у 2014 рощ (1486081 тис.грн. за 2014 рис), в
т.ч.;
- 36932 тис. грн. - заборгован1сть за товари, роботи, послуги;
- 5417 тис. грн. - П0Т0ЧН1 зобов'язання за розрахунками з бюджетом;
3553 тис. грн. - 31 страхування;
12993 тис. грн. - з оплати пращ;
- 24657 тис. грн. - 1нии поточи! зобов'язання.
Протягом 2015 року товариство не користувалося кредитами банку 1 заборгованост! по
короткостроковим кредитам банюв не мае.
Нев1дпов1дностей в баланс! не виявлено.
Державними контролюючими органами в 2015 рощ проведено 1 планова перев1рка,
результати яко1 е задов!льними.
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Протягом 2015 року члени рев1з1йно1 ком1С11 приймали участь в 1нвентаризащ1 товарноматер1альних ц1нностей.
Адшн1стращя вживала заход1в по недопущению непродуктивних витрат та накладала
стягнення на безпосередн1х винуватц1в.
Товариство дотримуеться та веде бухгалтерський обл1к згщно обрати обл1ков1й
пол1тищ, принщши ЯК01 залишилися незм1нними протягом ЗВ1ТНОГО року.
Товариством застосовуеться комп'ютерна форма обл1ку на баз! програми
„1С;П1дприемство 7.7. Конф1гуращя бухгалтерський обл1к для Украши".
Протягом року проведено 4 засщанн! рев131Йно1 ком1С11.
На вимогу рев1з1йно1 ком1с1Т надавались бухгалтерськ! та 1нш1 документи, матер^али!
особист! пояснения службових ос!б.
ПРОПОЗИЩ1РЕВ131ЙН01КОМ1СП:
1. Вести роботу щодо зменшення виробничих запас!в сировини, матер!ал!в, тари,
палива, запасних частин, малощнних та швидкозношуваних предметов на складах
товариства.
2. Вести роботу щодо зменшення деб!торсько1! кредиторсько! заборгованост!
тдприемства.
3. Проводити подальш! заходи, що спрямован! на пол!пшення умов та охорони прац!
та п!двищення якост! продукщ!, модерн!зац!ю основних засоб!в та реконструкц!ю
виробничих цех!в.
4. Вживати заходи щодо зменшення соб!вартост! реализовано!' продукц!!' (товаров,
роб!т, послуг) та зб!льшення частки витрат на оплату пращ в соб!вартост!
продукц!!.
5. Вести подальшу роботу щодо зб!льшення зароб!тно1 плати прац!вник!в.
ВИСНОВКИ РЕВ131ЙН01К0М1С11:
Порушень у ф!нансово-господарсько! д!яльност! товариства ком!с!я не виявила.
Ф!нансова зв!тн!сть ПАТ ,3!нницька кондитерська фабрика" станом на 31 Г1^дня 2014
року в!дпов!дае кггановленим вимогам чинного законодавства Укра1ни та пржйнятох
обл!ковоТ пол!тики, та справедливо й достов!рно в!дображае ф!нансовий стан по
результатам операщй за пер!од з 1 с!чня по 31 грудня 2015 року.
В щлому господарську д!яльн!сть товариства комю!я вважае задов!льною.
Голова ком!с!1

Максимова Т. В.

Члени ком!с!1

Романюк А.В.
Пшеворська О.А.
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