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ВИСНОВОК
комісії по результатах виробничо - господарської діяльності
ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК" за 2016 рік.

Відповідальні за фінансові результати за перевіряємий період:
Голова Правління - Хромова Ганна Сергіївна
Головний бухгалтер - Альошкіна Ірина Петрівна

Для аналізу фінансово - господарської діяльності було розглянуто:
Бухгалтерський баланс станом на 31.12.2016 року, а також стан обліку: основних
засобів, товаро - матеріальних цінностей, грошових коштів, витрат виробництва, реалізації,
розрахунків, фінансових результатів та їх використання, оподаткування, інвентаризація всіх
видів майна.
В результаті аналізу фінансово - господарської діяльності підприємства встановлено
1. Статутний фонд.
Заявлений Статутний фонд 1485680 грн.
Сплачений Статутний фонд 1485680 грн.
Кількість акцій Вид акцій5942720 шт.
Вид акцій прості іменні
Номінальна вартість 0-25 грн. кожна.
Кількість
зареєстрованих
осіб

Усього зареєстровано за
власниками, в т.ч.
За фізичними особами
За
юридичними
особами
Усього зареєстровано за
номінальними
утримувачами

1577

Кількість цінних

Частка

паперів,
які
обліковуються за
реєстрованими
особами
5942720

статутного
капіталу
(%)
100,00

1574
2

1074546
4845074

18,09
81,53

1

23100

0,38

2. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу ( амортизації).
Станом на 31.12.2016 року залишкова вартість основних засобів складає 10712 тис.
грн., вартість капітальних інвестицій 258 тис. грн..
Амортизація нараховувалась за прямолінійним методом відповідно МСБО' 16 „Облік
основних засобів".

у відповідності до МСБО 16 переоцінка основних засобів не проводилась.
-Придбані на протязі 2016 року основні засоби зараховані на Баланс за первинною
вартістю, якою є ціна придбання. Загальна вартість придбання основних засобів склала 551
тис.грн. без ПДВ
Вибуття (списання) основних засобів проводилось за всіма групами на загальну
вартість 110 тис. грн. за первісною вартістю.
Облік основних засобів ведеться в бухгалтерських регістрах по інвентарних об'єктах та
матеріально - відповідальних особах.
Залишкової вартості основних засобів, що тимчасово не використовуються
нема.
При проведенні на підприємстві річної інвентаризації МШП, сировини, матеріалів, готової
продукції станом на 01.11.2016 року дотримувались вимоги Інструкції МФУ від 11.08.1994
року № 69 із змінами та доповненнями.
3. Облік виробничих запасів .
Виробничі запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю
(собівартістю) запасів, згідно МСБО 2 "Облік запасів". Списання запасів на виробництво
здійснюється методом Ф1Ф0.
Загальна кількість запасів станом на 31.12.2016 року становить 9399 тис. грн.
Виробничі запаси складають - 5370 тис.грн..
Незавершеного виробництва - немає.
Готова продукція - 4017 тис.грн.
Товари- 12 тис.грн..
4. Виробнича діяльність.

Виробництво товарної продукції у діючих цінах підприємства за 2016 рік становить
64129.5 тис.грн. .
За 2016 рік операційні витрати на виробництво склали 45594 тис.грн. (100%), у тому
числі:
-матеріальні витрати
‘
29525 тис. грн. (65 %);
- виплати на оплату праці
9442 тис. грн. (21 %);
- відрахування на соціальнізаходи
2014 тис. грн. ( 5 %);
--амортизація
1248 тис.грн. (З % );
- інші операційні всього ,
3365 тис. грн. (6 % ).
Виробничий характер роботи підприємства потребує значного використання трудових,
матеріальних ресурсів та обладнання .

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 67 979 тис.грн..
Собівартість реалізованої продукції
41 175 тис. грн.

5. Облік дебіторської заборгованості.
Дебіторська
заборгованість в 2016 році становить 4606 тис. грн., в
тому числі:
- за товари, роботи, послуги (по первісній вартості)

2960 тис. грн..

Г

- за розрахунками з бюджетом - за виданими авансами - інша поточна дебіторська заборгованість ,

90 тис. грн.,
1336 тис. грн.,
220 тис. грн.

6. Облік власних коштів.
Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2016 року складають 31619 тис. грн.
Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.12.2016 року складає 17
102 тис.грн. Залишку грошових коштів в іноземній валюті нема.
- 7. Облік зобов ' язань.
За 2016 рік зобов'язання зменшились у порівнянні з 2015 роком на 1617 тис. грн., і на
31.12.2016 р. становлять 5019 тис. грн., в т.ч.:
Довгострокові зобов'язання складають - 251 тис, гр н .:
- довгострокові кредити банків - немає
- довгострокові забезпечення - немає
- відстрочені податкові зобов'язання - 251
Поточні зобов'язання складають - 4768 тис, грн. :
- поточна кредиторська заборгованість
за довгостроковими зобов’язаннями
О тис. фн..
- кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги - з одержаних авансів -

4 тис. грн.,
2198 тис. ірн.,

- з бюджетом-

572 тис. грн.,

- зі страхування -

Отис. грн.,

- з оплати праці -

Отис. грн.,

- -інші поточні зобов'язання-

217 тис. грн.,

- Поточні забезпечення на виплату відпусток
Премій
,

1773 тис. грн..

Облік та оцінка зобов'язань ведеться у відповідності до вимог МСБО 23 «Витрати по
займам», МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», МСБО 19 «Винагороди
працівникам»
Аудиторською фірмою «Баррістер АГЕНС Груп» свідоцтво про внесення в реєстр
суб’єктів аудиторської діяльності № 2935, вид. АПУ 30.05.2002 року станом на 31 грудня
2016 року проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти бухгалтерської
звітності та проаналізовано фінансовий стан ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК " за
період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року. В результаті проведеної аудиторської
перевірки був зроблений наступний висновок:
Власний капітал ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК" на протязі 2016 року збільшився на
13456 тис. гри. і станом на 31.12.2016 року складає 37599 тис. грн., в тому числі:
статутний капітал
1486 тис.грн.,
нерозподілений прибуток
33780 тис.грн.
резервний капітал
333 тис.грн.

Ця інформація повністю відповідає аналітичному обліку та даним Головної книги
станом на 31.12.2016 року.

9. Загальний висновок.
Станом на 31.12.2016 року валюта балансу складає 42618 тис. грн., Статутний фонд
Товариства - 1486 тис. грн., фінансовий результат (прибуток) в сумі 13456 тис. грн., що
підтверджується даними річної бухгалтерської звітності, складеної за міжнародними
стандартами фінансової звітності.
•

Коефіцієнт абсолютної ліквідності: станом на 31.12.2016 року включно дорівнює 3,59
(норматив -0,2-0,25), що відповідає нормативному значенню, та свідчить про достатність
ресурсів для щвидкого покриття поточних зобов’язань і боргів.
• Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття): станом на 31.12.2016 року включно складає
6,63 що у порівнянні з 2015 роком збільщився та відповідає нормативному значенню(>1.0,
збільшення або 1,0-2,0), коефіцієнт показує про можливість підприємства сплатити
поточні зобов'язання своєчасно.
• Коефіцієнт платоспроможності(автономії), фінансової стійкості, який показує питому
вагу власного капіталу в загальної сумі засобів, авансованих у його діяльність. Станом на
31.12.2016 року включно складає 0,88, що у порівнянні з 2015 роком не змінився та
відповідає нормативному значенню (0,25-0,5).
• Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом або коефіцієнт структури капіталу
(фінансування (фінансової незалежності)), який показує ступінь залежності підприємства
від зовнішніх джерел фінансування. У порівнянні з 2015 роком ступінь залежності
зменшилась. Коефіцієнт відповідає нормативному значенню (0,25 - 0,5) та дорівнює 0,13.
Це свідчить про незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
• Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має значення 5,63, що
відповідає нормативному значенню та свідчить, що підприємство забезпечене власними
оборотними ресурсами.
• Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу
використовується для поточної ' діяльності, вкладена в оборотні засоби або капіталізована, станом на 31.12.2016 року включних складає 0,71, що відповідає
нормативному значенню.
Ревізійна комісія вважає, що на підставі аналізу показників фінансового стану ПАТ
«Білоцерківський завод ЗБК», можна зробити висновок про реальність фінансового стану
підприємства. Результати аналізу фінансового стану підприємства на підставі показників
фінансової звітності станом на 31.12.2016 р. свідчать, що:
- платоспроможність підприємства в цілому забезпечена;
- підприємство має досить стійкий фінансовий стан;
- підприємство володіє власними оборотними кощтами;

- діяльність підприємства здійснюється здебільшого за рахунок власних джерел
фінансування. Таким чином, в цілому фінансовий стан ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»
можна визначити як задовільний.
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