ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
про фінансово-господарську діяльність
ПАТ “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН“ за 2014 рік
З метою перевірки достовірності фінансових звітів та оцінки результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік було проведено аналіз фінансових звітів підприємства, складених за міжнародними стандартами фінансової звітності.
Предметом аналізу стали:
Баланс (ф.№1);
Звіт про фінансові результати ( ф.№2);
Звіт про рух грошових коштів (ф.№3);
Звіт про власний капітал (ф.№4);
Примітки до річної фінансової звітності (ф.№5).
Баланс (станом на 31.12.2014р)
Станом на 31.12.2014 баланс ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” було зафіксовано в наступних сумах:
АКТИВ
2013
2014
І. Необоротні активи
160 712
154 095
Нематеріальні активи
120
69
Незавершені капітальні інвестиції
0
0
Основні засоби
152 466
142 244
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості
8 045
7 755
Відстрочені податкові активи
81
4 027
Інші необоротні активи
ІІ. Оборотні активи
65 001
85 743
Запаси
20 608
29 228
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
31 877
31 267
Дебіторська заборгованість за розрахунками
9 539
12 468
Інша поточна дебіторська заборгованість
115
79
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
2 094
12 593
Витрати майбутніх періодів
0
0
Інші оборотні активи
768
108
IV. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
0
0
Баланс
225 713
239 838
Активи
Необоротні активи – 154 095 тис.грн.
в тому числі:
Нематеріальні активи (залишкова вартість) – 69 тис.грн.;
Основні засоби (залишкова вартість) – 142 244 тис.грн.;
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості – 7 755 тис.грн.;
Відстрочені податкові активи – 4 027 тис.грн..
Оборотні активи – 85 743 тис.грн.
в тому числі:
Виробничі запаси – 16 285 тис.грн.;
Незавершене виробництво – 1 178 тис.грн.;
Готова продукція – 11 765 тис.грн.;
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги – 31 267 тис.грн.;
1/3

Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 2 709 тис.грн.;
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 9 759 тис.грн.;
Інша поточна дебіторська заборгованість – 79 тис.грн.;
Грошові кошти та їх еквіваленти - 12 593 тис.грн.;
Інші оборотні активи – 108 тис.грн.
Активів всього – 239 838 тис.грн.
В цілому сума активів товариства протягом 2014 року зросла на 14 125 тис.грн.
та станом на 31.12.14 становила 239 838 тис.грн.
При цьому, доля оборотних активів в загальній сумі активів зросла на 7,0% в порівняння з 2013 роком.
Змінилась структура самих оборотних активів. Так виробничі запаси, незавершене виробництво та запаси готової продукції зросли на 8 620 тис.грн. (41,8%). Водночас, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась на 610 тис.грн.
(-1,9%), а дебіторська заборгованість за розрахунками зросла на 637 тис.грн. (30,7%).
Сума грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 10 499 тис.грн (501,4%).
Пасиви
Власний капітал – 90 102 тис.грн.
в тому числі:
Зареєстрований капітал - 333 тис.грн.;
Капітал у дооцінках – 27 455 тис.грн.;
Додатковий капітал – 29 тис. грн.;
Резервний капітал - 361 тис.грн.;
Нерозподілений прибуток – 61 924 тис.грн..
Довгострокові зобов’язання і забезпечення – 120 943 тис.грн.
в тому числі:
Пенсійні зобов’язання – 1 279 тис.грн.;
Інші довгострокові зобов’язання – 113 665 тис.грн.
Довгострокові забезпечення – 5 999 тис.грн..
Поточні зобов'язання і забезпечення – 28 793 тис.грн.
в тому числі:
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 7 884
тис.грн.;
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги – 8 571 тис.грн.;
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 213 тис.грн.;
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 494 тис.грн.;
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 1 057 тис.грн.;
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 93 тис.грн.;
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків – 5 121 тис.грн.;
Інші поточні зобов'язання – 5 360 тис.грн.
Власного капіталу та зобов'язань всього — 239 838 тис.грн.
ПАСИВ
І. Власний капітал
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
SHV

2013
131 253
333
27 495
29
361
103 035
38 747
0
1 367
31 600
5 780
55 713

2014
90 102
333
27 455
29
361
61 924
120 943
0
1 279
113 665
5 999
28 793
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ПАСИВ
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

2013

2014
0

0

38 720
4 485
330
396
751
780
6 412
0
3 839
0

7 884
8 571
213
494
1 057
93
5 121
0
5 360
0

225 713

239 838

Протягом року змінилась структура зобов’язань: доля довгострокових зобов’язань зросла на 39,8%, й відповідно зменшилась доля поточних зобов’язань.
При цьому, сума довгострокових зобов’язань і забезпечень збільшилась на 82
196 тис.грн. (212,1%), а сума поточних зобов’язань та забезпечень зменшилась на 26
920 тис.грн. (-48,3%).
Відбулись зміни й в структурі поточних зобов’язань. Так, поточна кредиторська
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями зменшилась на 30 836 тис.грн. (79,6%), поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла на 4
086 тис.грн. (91,1 %). Поточні зобов’язання з внутрішніх розрахунків зменшились на 1
291 тис.грн. (-20,1%), інші поточні зобов’язання зросли на 1 521 тис.грн. (-39,6%).
На кінець року підприємство не мало залучених банківських кредитів.
Звіт про фінансові результати за 2014 рік
Загальний обсяг чистого доходу від реалізації за 2014 рік становив 222 440 тис.
грн., що на 7,5% більше в порівнянні з 2013 роком.
Валовий прибуток зафіксовано в сумі 36 728 тис.грн. або ж 16,5% від чистого
доходу проти 18,6% в 2013 році. Інший операційних дохід становив 8 942 тис.грн., проти 1 693 тис.грн. в попередньому році.
Загальна сума адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат становила 30 694 тис.грн. (в 2013 році - 32 808 тис.грн.).
Фінансовим результатом від операційної діяльності став прибуток в сумі
14 976 тис.грн. (в 2013 році цей показник становив 7 326 тис.грн.).
Фінансовий результат до оподаткування – збиток 45 073 тис.грн.
Чистий збиток становить 41 127 тис.грн.
Висновок
Фінансові звіти ПАТ “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН” достовірно та справедливо відображають фінансовий стан підприємства станом на
31.12.14.
Голова ревізійної комісії

О.В.Швидун

Ревізор

О.В.Іваницька

SHV
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