ЗВІТ
Ревізійної комісії ПАТ БМЗ «Прогрес» за 2015 рік.
Загальним зборам акціонерів 23.03.2016р.
Ревізійна комісія була створена вищим органом Товариства ( загальними
зборами акціонерів ) 9 липня 1996року (Протокол №1)
Господарська діяльність ПАТ БМЗ «Прогрес» неодноразово перевірялась
представниками податкової інспекції. Основними питаннями перевірок було
додержання
податкового законодавства, своєчасність розрахунків з
бюджетом, також проводились зустрічні перевірки по взаєморозрахунках з
поставщиками та покупцями.
Контрольно – ревізійна робота на ПАТ БМЗ «Прогрес» проводилась
ревізійною комісією, а в випадках необхідності брали участь в перевірках
спеціалісти інших підрозділів підприємства.
Керуючись законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV, наказом про облікову
політику від 30.12.2014р. №476 та інструкцією про інвентаризацію від
11.08.1994р. №69, робочими інвентаризаційними комісіями була проведена
повна інвентаризація основних засобів, товарно - матеріальних цінностей,
незавершеного виробництва,розрахунків з замовниками та постачальниками
для підтвердження достовірності статей балансу при складанні річної
звітності.
За власною ініціативою комісія пропонує увазі акціонерів фінансовий
аналіз діяльності ПАТ БМЗ «Прогрес».
Результат фінансової діяльності ПАТ БМЗ «Прогрес» за 2015 рік
погіршився в порівняні з 2014 роком. Основною причиною погіршення
фінансового стану є зменшення обсягу реалізованої продукції та збільшення
її собівартості за рахунок недозавантаження виробництва.
Нижче приведені зведені операційно – фінансові результати
ПАТ БМЗ «Прогрес» за 2015рік.
тисяч гривен
Показники
2015
2014
зміни
%змін
Чистий дохід від реалізації
продукції(товарів, робіт,послуг) 93878 103636 -9758
- 9,42
Собівартість реалізованої
продукції (товарів,робіт,послуг) 61267 66398
-5131
- 7,73
Валовий прибуток
32611 37238
-4627
-12,43
Інші операційні доходи
52506 31689
20817
65,69
Адміністративні витрати
25380 22520
2860
12,70
Витрати на збут
2013
6653
-4640
-69,74
Інші операційні витрати
65644 43457
22187
51,06
Операційний збиток
7920
3703
4217
113,88
Інші фінансові доходи
1
0
1
0,0
Інші доходи
513
180
333
185,00
Фінансові витрати
955
758
197
25,99

Інші витрати
13538
7859
5679
Фінансовий результат (збиток) 21899 12140
9759
По статтям:
Дохід. Спад на 9% із-за зменшення об’єму продажі.

72,26

Собівартість реалізованої продукції. Різниця в 8% із-за зменшення об’єму
продажі.
Адміністративні витрати. Збільшились на 13% - із-за збільшення
заробітної плати, нарахувань та витрат на відрядження.
Витрати на збут. На різке зниження вплинуло зменшення укладених
агентських договорів на реалізацію готової продукції.
Фінансові витрати. Основний вплив на ріст склали нараховані відсотки за
користуванням кредитами.
Інші витрати. Із-за зниження обсягів виробництва, значно зросли цехові
витрати.
Всі ці зміни призвели до збитковості в розмірі 21899 тис.грн.
Зведені показники по балансу ПАТ БМЗ «Прогрес» станом на 31 грудня
2015р
на початок на кінець
відсоток
показники
звітного
звітного відхилення відхилень
періоду
періоду
АКТИВ
Довгострокові
фінансові інвестиції
123
126
2
1,63
Інші фінансові
інвестиції
8676
8676
0
0,0
Запаси
29173
35001
5828
19,98
Дебіторська заборгов.
за товари, роботи,
послуги
5794
2532
-3262
-56,30
Дебіторська заборгов.
з бюджетом
81
29
-52
-64,20
Грошові кошти
97
1623
1526
1573,20
ПАС ИВ
Зареєстрованний
капітал
Довгострокові
зобов’язання і

7198

7198

0

0,0

забезпечення
Короткострокові
кредити банків
Кредиторська заборг.
за товари, роботи,
послуги
Кредиторська заборг.
з бюджетом
По статтям:

10739

19959

9220

85,86

10555

5191

-5364

-50,82

18936

19517

581

3,07

1814

2632

818

45,09

Запаси - збільшились за рахунок збільшення залишків ТМЦ та
готової продукції на складах і збільшення залишків незавершеного
виробництва.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – зменшилась за
рахунок отриманих коштів за реалізовану продукцію в борг до початку
звітного періоду.
Грошові кошти – збільшились залишки на банківських рахунках із-за
отриманих авансів від покупців на виготовлення замовленої продукції.
Зареєстрований капітал за звітний 2015 рік не мінявся, і становить
7.198.000 грн. Кількість акцій також залишилась незмінною і становить
2.399.360 штук.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення збільшились із-за отриманої
поворотної фінансової допомоги на погашення заборгованості
по
податкам до бюджету та заробітної плати працівникам підприємства.
Короткострокові кредити банків на кінець 2015 року зменшились із-за
погашення кредитів взятих в попередніх звітних періодах.
В 2015 році за результати діяльності ПАТ БМЗ «Прогрес» в 2014 році
дивіденди не нараховувались.
Завдяки наполегливої праці колективу заводу на протязі 2015 року
підприємство збережено в працездатному стані.
Голова Ревізійної комісії

Швейкіна Н.В.

