
Звгг та ВИСНОВОК реВ131ЙН01 КОМ1СН СТОСОВНО фшаНСОВО! ЗВ1ТНОСТ1
П А Т  "Ф 1рма " П ол тав п и в о"  за 2 014  рис.

Рев131Йною ком1С1ею публ1чного акщонерного товариства "Ф1рма "Полтавпиво" (даш - 
Товариство) Карпенко Олени Яковлевни , ЛаптевоТ Натали Сергивни та Скляренко Людмили 
Олександр1вни проведена перев1рка фшансовоТ звтю сп  Товариства за 2014 рж. Переварка 
здшснювалася вщповщно до роздшу 19 Статуту Товариства.

Основш вщомосп про переварку та зм кт перев1рки

Рев131Йною ком1С1€ю проведена перев1рка наступив докум ен т  фшансовоТ зв1тносп:
• баланс (форма № 1) станом на 31.12.2014 р.;

зв1т про фшансов1 результати (форма № 2) за 2014 рис;
• звгг про рух грошових коигпв (форма № 3) за 2014 рж;
• зв1т про власний каттал (форма № 4) за 2014 рхк;
• примпки до р1чно1 фшансовоТ зв1тност1 (форма № 5) за 2014 рж;
Додатково були вивчеш:
• оборотно-сальдовий баланс, головна книга, журнали - ордери та вщомост1 по 

рахунках;
• первинш документа (виб1рково), у т.ч. господарсью договори. видаткхш таприбутков1 

касов1 ордери, накладш, акти виконаних робщ
• статут;

матер1али р1чноТ швентаризащГ;
• 11шп документа.
Вщповщальшсть за надаш для иерев1рки документа несе кер1внищво товариства..

У ход1 перев1рки Рев1зшною комюею гтроанагпзована ефектившсть використаиня Генеральним 
директором актив1в товариства, дотримання вимог диочого законодавства по оргашзаци 1 ведению 
бухгалтерського 1 податкового облжу, розглянута фшансова зв тп сть  щодо в1ропднос'п та повноти 
вщображення результата дгяльносп Товариства.

Були розглянуп тага питания:
1. Вщображення статутного та власного кагаталу Товариства в бухгалтерському облку.
2. Стан бухгалтерського облику та фшансовоТ звггносп.
3. Обл1к основних засоб^в, нематер1альних актив1в, Тхнш рух, нарахування зносу. 

Незавершене буд1вництво. Облж фшансових швестицш.
4. Облж запаав.
5. Облж деб1торсько\' заборгованосп та зобов'язань.
6. Облж коигпв.
7. Облж доход1В та витрат, финансового результату д1ялыюсп Товариства..

У ход1 перев1рки встановлене наступне:
1. Установч1 документа складеш 1 зареестроваш у вщповщносп вимогам Закошв УкраТни «Про 

господарч1 товариства», «Про державну реестрацпо юридичних оаб 1 ф1зичних оаб-пщириемщв».
За станом на 31.12.2014 р. зглдно з Статутом ПАТ "Ф\рма "Полтавпиво", заявлений, 

зареестрований та стачеиий статутный капт ал тдприсмства скпадае:
67 416 310,50 грн. (Шгстдесят сш  мтъйотйв чотириста ийстиадцятъ тисяч триста десять 

грн. 50 коп., що подыений на 19 261 803 (дев’ятнадцятъ м1льйои\в двгсни ийстдесят одна тысяч 
вт м сот  три) простых гмениых акцш номинальною вартгстю 3 грн. 50 коп. (три гривнг' 50 коп. ) 
коз/сна.

Ктькктъ ащюнергв на 31.12.2014 р:
Особи 426 (4 - юридичш особи, 422- ф'гзичт).
Вщкритого розмщення акцш Товариством не здшсиювалось.
Викуп акцш власноУ ем1сп Товариством не здшсшовався.
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На початок 2014 року на балансй Товариства значився шший додатковий каштал у розм1р1 
22 369 тис. грн. -  це фонд дооцшки основних засоб1в, який був створений у 2007 рощ. Сума, 
пропорщйна нарахованш амортизацн по доощненим основним засобам 1 914 тис. грн.. 
включаеться до складу нерозподшеного прибутку з одночасним зменшенням додаткового 
кашталу. Станом на 31.12.2014 р. на бадана Товариства значиться фонд дооцшки основних 
засоб1в у розм1р1 -  20 455 тис. грн.

На початок 2014 року на бадана пщприемства значився непокритий збиток у розм1р1 17 048 
тис. грн. За перюд 2014 року сума непокритого збитку зменшилась на 12 355 тис. грн.
3 урахуванням списания фонду дооцшки непокритий збиток на кшець року сгановить 4 693тис. 
грн.

2. Товариство здшснюе фшансово-господарську хняльшсть на основ1 повного 
госпрозрахунку, самофшансування 1 самооплатностк

Бухгалтерський облж у 2014 рощ пщприемство здшснювало вщповщно до вимог Закону 
УкраУни «Про бухгалтерський облж 1 фшансову зв т н с т ь  в УкраУш», ГУПжнародних стандартов 
бухгалтерського облжу та шших нормативних документ1в з питань оргашзашУ та ведения 
бухгалтерського облжу.

Облжова пол^ика на 2014 рж  визначена наказом "Про оргаш защю бухгалтерського облжу 
та обл1кову пол1тику ПАТ "Ф1рма "Полтавпиво" № 5а вщ 03.01.2012 р. В обл1ков1й полггищ 
розкрит1 нринципи, методи та процедури, яю Товариство використовуе для складання ф1нансово1 
зв1тност1. Ф1нансова зв1тн1сть за 2014 р1к складена В1дпов1дно МСФЗ . Апалп'ичний обл1к 
синтезуеться в ведомостях (журналах-ордерах). Показники ф1нансово1 зв1тност1 вщпов1дають 
обл1ковим нормам. Форми зв1тност1 ув'язан1 М1Ж собою. Форма ведепня бухгалтерського обл1ку 
на п1дприемств1 -автоматизована (бухгалтерська програма 18-РИО).

Вщпов1Дно до пункту 12 Порядку падания фшаисовоТ зв!тност1. затвердженого 
ностановою КМУ вщ 28.02.2000 р. № 419, перед складанням р1чно'1' ф1нансовоУ зв1тност1 
Т овариство провело швентаризацно актив1в та зобов’язань.

3. Зпдно до наказу про облжову пол1тику Товариства, обл1к основних засоб1в ведеться у 
в1дпов1дност1 до М1жнародного стандарту бухгалтерського обл1ку (МСБО) № 16 «Основш 
засоби». Одиницею обл1ку основних засоб1в е об'ект основних засоб1в

До малоц1ниих необоротних матер1альних актив1в в1дносяться необоротн1 активи, перв!сна 
варт1сть яких не перевищуе 2 500,00 грн. 1 термш використання б1льше 1 року.

Протягом перюду, що перев1рявся, п1дприемство використовувало власн1 основн1 засоби. 
ощнка яких на думку рев1зшноУ ком1с1У е достов1рною та в1дн0в1дас критер1ям визнання за и. 7 - 
10 М1жнародного стандарту бухгалтерського облку  16 “Основш засоби ” . Даш синтетичного 
обл1ку груп основних засоб1в вщповщають даним анал1тичного обл1ку.

Зпдно наданих докум енте (карток облику основних засоб1в, акт1в вводу в експлуатац1ю) та 
Наказу про облжову пол1тику Товариства в бухгалтерском у обл1ку для нарахування амортизащУ 
основних засоб1в п1дприемство застосовувало прямолшшний метод в1дпов1дно строку корисноУ 
експлуатащУ. Нарахування амортизацП- проводилося щом1сячио.

Сума нарахованого зносу на основн1 засоби за 2014 рж склала 9 033 тис. гри. Сума 
накопиченоУ амортизацП' основних засоб1в станом на 31.12.2014 року становить 99 399 тис. грн.. 
залишкова варт1сть -  77 834 тис. грн.



Наявнють та рух основних засоб1в характеризують даш, наведен! в таблищ 1. 

_______________________________________________________________ Таблиця 1(тис. г /V I .)

На
01.01.2014р.

Збмыиеиня  
вартост / 

(надшшло+рем  
опт)

Нараховано
зиосу

Вибуло На
31.12.2014р.

Власт основт  
засоби: 

П ервкна  
варпйсть

170 460 9 039 2 266 177 233

Зное 93 375 9 033 3 009 99 399

Зилишкова
варппстъ 77 085 9 039 9 033 -743 77 834

- ------------------------------------------------- -----------1

Наявшсть та рух основних засоб!в по трупам характеризуют!> д а т ,  наведен! в таблиц! 2.

Таблиця 2 (тис, грн.)

Найменування
основних
засобьв по 
группам

На 01.01.2014р. На 31.12.2014 р.
Первгсиа
варпйсть Зное

Залиш-
кова
варпйсть

Перемена
вартгеть

Зное Залиш-
кова
варпйсть

Земельш дтянки 80 80 80 80
Будинки, 
споруди та 
передавальш  
пристрог

129 489 70 385 59 104 129 123 74 544 54 579

Машини та 
обладнання

37 552 20 827 16 725 43 930 22 472 21 458

Транспортш
засоби

2 038 1 361 677 2 702 1 466 1 236

1нструменти, 
прилади, 
твентар

1 203 770 433 1 301 879 1 422 п

1ниа основт  
засоби

98 32 66 97 38 59

Разом 170 460 93 375 77 085 177 233 99 399 77 834

За перюд 2014 року надшшло основних засоб1в на суму 9039 тис. грн., а саме:

Будинки, споруди та передавальш пристроТ - 652 тис. грн.
Машини та обладнання - 7 154 тис. грн.
Транспорта! засоби - 707 тис. грн.
1нструменти, прилади, швентар - 272 тис. грн.
1ннл необоротш матер1альш активи - 254 гис. грн.
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Протягом 2014 року вибуло основних засоб^в на первюну варт1сть 2 266 тис. грн., у 
тому числ1 :
-машини та обладнання - 1 794 тис. грн.
-транспортш засоби - 43 тис. грн.
-шструменти, прилади, швентар - 174 тис. грн.
-шин основш засоби - 1 тис. грн.
- 1н ш 1 необоротш матер1альш активи - 254 тис. грн.

Сума нарахованого зносу на основш  засоби за 2014 рй« еклала 9 033 тис. грн., 

у тому числ 1:

- будинки, споруди та передавальш пристроТ - 4 734 тис. грн.
- машини та обладнання - 3 539 тис. грн.
- транспортш засоби - 156 тис. грн.
- шструменти, прилади та швентар - 343 тис. грн.
- шин основш засоби - 7 тис. грн.
- шип необоротш матер1альш активи - 254 тис. грн.

В 2014 рощ амортизащйш вщрахування використовувались на придбання та полшшення 
основних засоб1в на суму 9 033 тис. грн. Кер1вництвом пщприемства прийнято ршюння вщносно 
консерваци 125 об’ект1в основних засоб1в, перв1Сною варпстю  8 382 тис. грн., залишковою 
вартютю 3 843 тис. грн. На баланс! Пщприемства числяться основш засоби, повшстю 
амортизоваш, первюна вартють яких складае 29 540 тис. грн. Зное на малошнш необоротш 
матер1альш активи був нарахований у розм 1р 1 100% в першому мюящ Тх експлуатацп зпдно з 
наказом про обл1кову пол1тику.

П чна 1нвентаризац1я основних засоб1в проведена станом на 01.11.14 року зпдно наказу №387 
вщ 31 жовтня 2014 року. 1нвентаризащйною ком1с1ею розб1жностей м1ж даними бухгалтерського 
обл1ку та фактичною наявшетю об’ект1в основних засоб1в не виявлено. Станом на 31.12.2014р. 
пщприемство не зд1Йснювало переоц1нку об’ект1в основних засоб1в.

У процес1 перев 1рки отримано д о с т а т н ь о  евщ оцтв, як 1 дозволяю ть зробити висновок  
про в щ о б р а ж е н н я  в обл1к у та зв 1тн ост 1 операнп'1, пов'язаппх з наявш етю  та рухом основних  
Заеоб1В, ЗГЩНО вибранот ОбЛ1КОВО! ПОЛ1ТИКИ.

4. Станом на 31.12.2014 р. на баланс! пщприемства значаться нематер1альн1 активи 
первюною варт1стю 155 тис. грн., сума накопиченоТ амортизацИ' яких становить 39 тис. грн. У 
склад1 нематер1альних актив1в обл1ковуеться програмне забезпечення ПЗ «18-РКО» та 1нше.

Амортизац1я нематер1альних актив1в нараховуеться, виходячи 13 строк1в корисного 
викориетання. Нематер1альних актив1в, щодо яких 1снуе обмеження права власностт, Товариство 
не мае.

5. Станом на 31.12.2014 року на баланс! п1дприемства значаться довгостроков1 фшансов1 
1нвестицн варт1стю 2 тис грн., а саме: акцп ПрАТ «Укрпиво», що пщтверджено сертиф1катом 
1менних акщй сер11 1100000045, виданим 14.12.2001 року. Клльюсть актий ПрАТ «Укрпиво». як! 
знаходяться у волод1нн1 Товариства становить 2 424 штуки номшальпою варт1стю 1 гривня на 
суму 2 424 гривень. Фшансов1 швестицп товариство зараховуе на баланс за соб1варт1стю. 

Поточних ф1нансових швестицш на баланс! ПАТ не мае.

У процес! перев1рки отримано достатньо евщ оцтв, як 1 дозволяю ть рев131йн1й кош ен  
зробити висновок про вщ ображення в обл1ку та звп ноет! операн1й пов'язаних з рухом  
ф 1нанеових 1нвестицш  вщ повщ но до М СБО № 28 «1нвестинп в аеонш оваш  пщ приемства».
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6. Переваркою правильност1 облику витрат установлено, що аналггичний та синтетичпий облп< 
витрат Товариства здшснюеться вщповщно до Закону Украши «Про бухгалтерсышй облп< та 
фшансову зв1тшсть». Загальновиробнич1 витрати розподшяються у бухгалтерському облжу в1рно.

Структуру витрат виробництва наведено в таблиц! 3.

Таблиця 3 (тис. грн.)

Найменування показника 2014 р!к [ 2013 р1к |
Материалы й затраты | 94 057 | 61 493 |
Витрати на оплату пращ  || 16 437 | 12 698 |
Вгдрахування на сощальш заходи 5 951 | 4 582 |
Амортизация 9 046 | 8 541 |
1ишг операцшш витрати | 26 400 | 16 538 “ ]
Разом ! 151 891 | 103 852

За результатами переварки остановлено, що дат, в/дображ ен /  в оборотно -  сальдових 
в/домостях, стосовно витрат Ш дприсмства за 2014 р/к, «идпов/дають первинним  
документам та дан им фтапсовоХ звнпноат.

Анал1зуючи структуру витрат можна побачити, що питома вага у склад1 витрат на оплату 
пращ 1 сощальш заходи -  14,7 %. (у 2013 р.- 16,6 %) , амортизащя -  6,0 %. (у 2013 р. -  8,2 %), 
матер1альш витрати -  61,9 %(у 2013 р.- 59,2%), шип операцшш витрати складають 17,4 % (у 
2013 р. -  16,0% )

7. Обл1к запас1в Пщприемство здшснюе вщповцшо до 1УПжнародного стандарту 
бухгалтерського облжу №2 “Запаси” та прийнятоТ Пщприемством облжовоТ полггики. Для 
бухгалтерского облжу Пщприемства запаси класифжоваш на групи.

Структуру запасов характеризують даш, наведеш в таблищ 4.
Таблиця 4 (тис. грн.)

Найменування статей  
запаав

На

01.01.2014р.

.......------------  ------------------------------- -------------------------- =— ■' -|1
На

31.12.2014 р.

Сировина та матер'тли 4 051 8 282

Паливо 7 ’ 7
Запасш частини 829 756

Буд/велыи матер'тли 182 179

М Ш П 43 50

Готова продукция 1 706 3 286

Тара 1 тарнг матер'тли 900 724
_________________________  _  .............. ...........1

Незавершене виробництво 2 429 3 345 \

Товари 20 21 |:

1 Разом 10 167 16 660
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П чна швентаризащя допом1жних матер1ал1в, сировини, нафтопродукпв проведена станом на 
01.10.14 року зпдно наказу №  350 вщ 30 вересня 2014 р. До малошнних та швидкозношуваних 
предметов вщнесеш предмета строком служби до одного року. Вартють переданих в 
експлуатацпо малоцшних та швидкозношуваних предмет1в списувалась на витрати .

Списания матер1ал1в проводиться на пщстав1 акт1в на списания, як1 пщписаш 
уповноваженими особами та затверджеш в установленому порядку.

По результатах виб1рковоТ перев1рки ком1ая висловлюе думку про вщсутшсть ютотних 
вщхилень синтетичного облжу та методологи облжу зап аав  вимогам М1жнародних стандартов 
бухгалтерського облжу №2 «Запаси».

На думку рев1зшноТ комки' у статп  «Впробнич! запаси» Балансу Пщприемства 
вщ ображена варт 1сть запасчв, яка вщповщ ае даним бухгалтерського обл1ку та складае 
16 660 тис. грн. станом на 31.12.2014 року, обсяг розкриття шформащУ у ф1нансов1п 
ЗВ1ТНОСТ1 вщ повщ ае вимогам 1УПжнародних стандарг 1в бухгалтерського обл 1ку №2 
“Запаси”.

8. Визнання та оцш ка реальност1 деб1торськоУ заборгованост1 проводилися зпдно наказу 
про облжову пол1тику № 5а В1д 03.01.2012 р . Поточна деб1торська заборгован1сть за послуги 
визнавалась Товариством активом одночасно з визнанням доходу вщ реал1зацп товар1в 1 послуг. 
П чна 1нвентаризац1я розрахунк1в з деб1торами проведена станом на 31.12.14 року згщно наказу 
№ 479 вщ 31 грудня 2014 року. За даними бухгалтерського облжу чиста реал1зацшна варт1сть 
деб1Торсько-1 заборгованост1 на початок зв1тного року становить 11815 тис. грн., на кшець 
21 988 тис. грн., тобто збшьшилась на 10 173 тис. грн. Чисельшсть деб1тор1в станом на 31.12.14 
р. становить 210 ф1зичних та юридичних ос1б. Деб1торська заборгован1сть пов’язаних ос1б на 
Пщприемств! В1дсутня.

Структура деб1торсько1 заборгованост1 наведена у таблиш 5. 
______________________________________  Табтщя 5

Найменування деб1торсько! заборгованосгп
Сума 

тис. грн.
Частка

%

/. Дебт орська заборговшпсть за готову продукций 21 978 91.7

2. Дебт орська заборговашсть за послуги 8 0.0

3. Дебт орська заборговашсть за и т у  решйзацио 2 0.0

4. Дебторська заборговаикт ь за виданими авансами 1 942
_____

5 .1нша поточна дебт орська заборгованшсть 48 0,2
Всього заборгованоспп 23 978 100

Питому вагу складае дебгторська заборговашсть за готову продукцпо 91,7 %. 
Основними деб1торами у цьому напрямку е:
ФОП Чеканов А.В. - 6 190 т. грн.
Г1Г1 Шевченко С.А. - 3 246 т. грн.
ТОВ «Кабеса ПЛЮС Ф1РА ДОН» - 1 478 т. грн.
ООО «Динат» - 1 139 т. грн.
ПП Алекс1ева Т. А. - 1 098 т. грн.
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Сенько Л.М.
ТОВ «1мпер1я Голд»

763 т. грн. 
618 т. грн. 
467 т. грн. 
446 т. грн. 
427 т. грн.

Ш трикуль С.Д. 
Удов1ченко М.С 
Маляренко Р.Д.
ТОВ «Глобал 1стерн Менеджмент» - 367 т. грн.
ТОВ «Олександр1я- Блтг»
ТОВ ВКФ «АЛЕКС КОМ ЛТД 
ТОВ «АС Трейд Компаш»
ДП «ППлснер Укра'Гна»

333 т. грн. 
330 т. грн. 
319 т. грн. 
308 т. грн.

За виданими авансами деб1торська заборговашсть складае 8,1%, шша п т  очна 
деб1торська заборговашсть -  0,2% вщносно загально'Т деб1торськоУ заборгованостк

Деб1торська заборговашсть за строками непогашення розподщяеться наступним чином: до 
12 мюящв -  20 510 тис. грн., вщ 18 до 36 мюящв -  1 478 тис. грн. 1нша поточна дебггорська 
заборговашсть станом на 31.12.14 р. складае 48 тис. грн. за строкой непогашення до 12 мюящв.

Зпдно до наказу про облжову пол1тику Пщприемства передбачено щор1чне нарахування 
резерву сумшвних борпв. У 2014 рощ нарахований резерв сумшвних борпв у сум1 360 тис. грн.. 
списано простроченоУ деб1торсько'Т заборгованост1 за рахунок резерву 5,0 тис. грн.
Серед дебггорськоУ заборгованост1 , вщнесеноУ до сумшвних та безнадшних борпв, в розм1р1 
2 005 тис. грн., значне мгсце займае заборговашсть за готову продукцпо -  1 799 тис. грн., за 
послуги оренди -  76 тис. грн., за тару -  44 тис. грн.. шша реалгзащя -34  тис. грн. та шша 
заборговашсть -  52 тис. грн.

Р е зу л ь т а т  перев 1рки показали, т о  залиш кн забор гован осп  за данимн годовноТ 
книги сп1впадають з даш ш и  обл!кових рег1стр1в; псрвиш п документ»!, як» € пщ ставою для  
запис1В, е в иаявност!; акт»» зв1рок вщ повщ ають даним синтетичного та анал»тнчного  
обл1ку. Рев1з1Йна ком!С1я пщ тверджуе реалы псть розм |ру зобов’язань у ф1нансов1й зв!тпост 1 
пщ приемства.

9. Перев1ркою правильност1 обл1ку кошт1в 1 розрахунк1в установлено, що обл1к касових 
онерацш, операщй по розрахунковому рахунку ведеться вщповщно до Положения про ведения 
касових операцш у нащональнш валкуп в УкраУтп, затвердженим постановок) Правлшня 
Нац1онального банку УкраУни №637 вщ 15.12.2004 р.

1нвентаризац1я каси здшснюеться щом1сячно, догов1р про матер1альну в1дпов1дальн1Сть з 
касиром заключений.

За станом на 31.12.2014 р. на баланс! П1дприемства на поточних рахунках значаться кошти у 
розм1р1 2 087 тис. грн.

У результат» проведеноТ перев 1рки встановлена вщ повщ н 1Сть наявних грош ових  
кош т1в Ш дпрнемства сумам, вщ ображеннм у склад! оборотних актив1в в фш ансовш  
ЗВ1ТНОСТ! за 2014 р1К.

10. Загальна сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2014 р. складае 14 147 тис. грн. 
Р1чна швентаризащя розрахугш в з кредиторами проведена станом на 31.12.14 року зпдно наказу 
№ 479 вщ 31 грудня 2014 року.

На кшець перюду, що перев1рявся, П1дприемство мае шш1 довгостроков1 ф|нансов1 зобов'язання 
23 698 тис. грн. Розрахунок вщстрочених податкових зобов’язань здшснюеться вщповщно до 
вимог М1жнародних стандартов бухгалтерського обл1ку № 17 “Податок на прнбуток”.
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Структура кредиторськоТ заборгованоеп наведена у таблищ 6.

Таблиця 6 (тис, грн.)

Найменування кредиторськоТ заборгованост!
Сума 

тис. грн.
Частка

%

/. Кредиторська заборговашсть за товари, роботи, послуги 6 286 16,6
2. Кредиторська заборговаигсть з одержаних авансчв 20 0,1
3. Кредиторська заборговагнсть за розрахунксши з бюджетом 3 583 9,5
4. Кредиторська заборговашсть за розрахунксши з1 страхування 352 0,9
5. Кредиторська заборговаиють зарозрахункамы з оплати пращ 749 2,0
6. 1нша поточна кредиторська заборговашсть 391 1,0
7. Короткостроков 1 кредити банкгв 287 0,7

8.1нил1 довгостроковг фтсшсовь зобов 'язання 23 698 62,6
9.Т1оточш забезпечеиня 2 479 6,6 ||
Всього кредиторськоХ заборгованоат 37 845 100,0 1

Всього виявлено кредитор1в 76 ({изичних та юридичних о аб . Кредиторська 
заборговашсть за товари, роботи, послуги складае 16,6 % вщ загальноТ заборгованость 3в1 рку 
заборгованост! проведено на суму 5 276 тис. грн., що становигь 83,9% вщ кредиторськоТ 
заборгованост! за товари, роботи, послуги:
Мальтюроп Схщно- УкраТнська компашя 
ПГТ «Сервис-Комплект»
ТОВ «Х1мторгсерв1С»
Полтавська пивна компашя 
ФОП Плюта С.В.
ТОВ «ПП»ФОЛЮ ПЛЮС»
ТОВ «Бюпрод»
ТОВ «Кронпак»
АТ «Ветропак Гостомельский склозавод» 
ТОВ «ТП»ПАК-ЕКСПО ТРЕЙДИНГ» 
Полтавська Пивна Компашя

3446 т. грн.; 
105 т. грн.; 
157 т. грн.; 
223 т. грн.; 
111т.  грн.; 
221 т. грн.; 
159 т. грн.; 
168 т. грн.; 
537 т. грн.; 
260 т. грн.; 
223 т. грн.

На думку регшшноУ ком к и сума забор говаи осп  ГПдприемства за в ам а  видами  
платеяав до бю дж ету та вщ рахуваннями до Фонд1в, з оплати пращ  вщ ображена в1рно. 
Рев 1зш на ком 1Смя вваж ае за м ож ливе надати пом 1рпнн р!вень впевнеиост! в тому, що 
визнаиня, обл 1К та огйпка зобов’язапь П щ приемства в ус1х суттевих аспектах вщ повщ аюгь  
наказу про обл1кову пол1тику на 2014 р1к.

И . О бл 1К виручки (валового доходу) В1Д реал1зацп продукцп (робот, послуг) з/пйсшовався 
В1ДПОВ1ДНО до вимог м1жнародного стандарту бухгалтерського облжу № 18 "Виручка".

За 2014 рж  виручка вщ реал 1зацп склада -227 374 тис. грн.
Податок на додану вартють склав - 35 013 тис. грн.
Акцизний зб!р - 31 865 тис. грн.
Чистий доход вщ реал1зацп -160 496 тис. грн.

За перюд 2014 року Товариство отримало иш п  операцпип доходи  у розм1р1 6 920 тис. грн., а 
саме:

• доход В1Д операц1Йно'Т оренди актив1в - 64 тис. грн.;
• доход операц1йно1 курсово! р 1зниц1 - 496 тис. грн.;



• д о х о д  в щ  р е а л 1 з а ц 1 1 ш ш и х  о б о р о т н и х  а к т и в 1в

• ШИП О П ер аЦ 1ЙН1 д о х о д и

818 тис. грн.; 
5 542 тис. грн.
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На д у м к у  р с 1Ш ш ноТ  к о м к и  в ус!х с у т т е в и х  а с п е к т а х  б у х г а л т е р с ь к и й  о б л ж  д о х о д т  вщ  
р 11511 ИХ ВИД1В Д1ЯЛЬНОСТ1 ПщпрНСМСТВа ВеДСТЬСЯ у ВЩПОВЩПОСТ1 до  н о р м  М |ж н а р о д н о г о  
с т а н д а р т у  б у х г а л т е р с ь к о г о  о б л ж у  18 “ В и р у ч к а ” . Р е в 1з ш н а  к о м т я  в в а ж а е ,  що з в п  п р о  
ф !н а н с о в 1 р е з у л ь т а т а  за  2014 рж  в у а х  с у т т е в и х  а с п е к т а х  п о в н о  1 досгов1рно в щ о б р а ж а е  
в е л и ч и н у  1 с т р у к т у р у  д о х о д 1в П щ п р и е м с т в а ,  а т а к о ж  р о з к р и в а е  ш ф о р м а м п о  п р о  них.

С об 1варт 1Сть реал13овано1 продукци, товар 1в, робгг та послуг за 2014 ри< складае 1 10 
500 тис. грн.

Адлйшстративт витрати  Товариства за звш ш й перюд склали 7 924 тис. гри. - це 
витрати на оплату пращ та сощальш заходи апарату управлшпя, амортизащя необорогних 
актив1в, витрати на податки, витрати на паливо, МШП, шип матер1али. послуги банку, 
комуналый послуги та послуги зв'язку, витрати па вщряджения, на авто послуги та шип.

Витрати на збут  за 2014 рн< склали 19 003 тис. грн. До складу витрат на збут включен! 
витрати на оплату прагп та соц1альн1 заходи, комуналып послуги, послуги зв'язку, рекламу, 
витрати на вщряджения, транспорты послуги з доставки готово']' продукци, аморгизаьия 
необоротних актив1в та 1НШ1 витрати, пов'язаш 31 збутом. (Найб1льш питому вагу у витрагах на 
збут складають витрати на транспортування готовоТ продукци -  53.2 %).

1пш1 операцШш витрати  за 2014 ргк склали 12 491 пне. г рн.. а саме:
• операцшна курсова р 1зниця - 4 993 тис. грн.;
• соб1варт1сть шших оборотних актив1в - 526 тис. грн.;
• штрафи, пен1, неустойки - 10 тис. грн.;
• шин операц1ЙИ1 витрати: - 6 962 тис. грн.;

в т.ч. вщрахування до резерву сумшвних борпв - 360 тис. грн.;
непродуктивш витрати 1 втрати - 27 тис. грн.

1шш витрати  за 2014 рис склали 304 тис. грн., а саме:
• фшансова допомога ТОВ «Емпор1ум-П», спецхарчування,

вщеоролики, господарськ1 потреби - 304 тис. грн.

Ф'таисов'1 витрати  за 2014 рп< склали 2 929 тис. грн., а саме:
вщеотки по кредиту - 293 тис. грн.

• вщеотки по займу - 2 636 тис. грн.

12. Проведений анал1з фшансового стану Товариства на пщетав! отриманих обл1кових 
даних за пщеумками роботи у 2014 роц1. Основиими джерелами 1иформацп для анал1зу
фшансового стану пщприемства е фшансова з в т й с т ь  за 2014 р1к, до якоУ входять: баланс та зв)т 
про фшансов1 результата.

Активи Товариства станом на 31.12.2014 року складають 121 491 тис. грн. 1 в пор1внянш 31 
станом на початок 2014 року (104 084 тис. грн.) збшьшились на 17 407 тис. грн.

В структур! пасив1в вщбулися змши по наступних статтях:
• збшьшився власний капитал на 10 906 тис. грн.,
в т.ч. зменшився шший додатковий капггал на 1914 тис. грн..

зменшився нерозподшений прибуток (непокритий збиток) на 12 355 тис. грн.,
збшыиився резервний кап1тал на 465 тис. грн.,



10

• збшьшились шип довгостроков1 зобов'язання па 4 541 тис. грн..
• збшьшились поточш зобов’язання на 1960 тис. грн.

Показники л 1кв1дност1 пщприемства наведет  у таблиш 7.
____________________________________________________________Таблиця 7

Найменування показы ик1в Норматив
на початок 
року

на кйшць 
року

К оеф щ еят  абсолютной ли ш д иоат  
ф.1(р.1160+р.1165)

К а л .  ~ -----------------------------
ф. 1р. 1695

>0
збй/ьшення

0,04 0,16

К оеф щ ент  швидкоХ мкв1дност1
ф. 1(р.1195-р. 1100-р. 1110-р. 1102-р. 1103-р. 1104)

Кл. ~ - ----- ----------------------------------- — ------ ----------
ф. 1 р. 1695

0,6-0,8 0,77 1,38

Загачышй коефщсыт покриття 
ф. 1р. 1195

К  з.п. = -----------------------------
ф. 1р. 169 5

>1 1.94 3.03

Чистий оборотний каттал 

К  ч. о. к=ф1 (р. 1195-р. 1695)
>0

збтъшеиня 11 486 28 704

Коеф1щент абсолютноУ лп<вщност1 0,16 показуе, що не вс1 борги пщприемства можуть 
бути сплачеш негайно, бо Пщприемство не мае достатшо кшьюсть грошових коигпв на 
рахунках.

Коефвдент швидкоУ л1квщност1 - показуе, яку частину поточних зобов'язань пщприемство 
спроможне погасити за рахупок найбшыл л1квщних оборотпих коигпв -  грошових к о и п т  га Ух 
екв1валент1в, фшансових 1нвестигйй та деб1торсысоУ заборговаиост1. Значения цього коефнж н гу 
(0,77 та 1,38) показуе плат1жш можливост1 п1дприемства гцодо погашения поточних зобов'язань 
за умови своечасного здшснення розрахунюв з деб|торами.

Загальний коеф1ц1ент покриття розрахований як вщношення вс1х оборогних актив1в до 
поточних зобов’язань пщприемства. Значения цього коефиненту (1.94 та 3.03) показуе 
достатнють ресурав, як1 можуть бути використаш для погашения поточних зобов’язань.

Чистий оборотний капрал розраховуегься як р1зниця м1ж оборотними активами 
п1дприемства та його поточними зобов’язаннями. Иого наявшсть та величина св1дчить про 
спроможшсть пщприемства сплачувати своУ поточгп зобов’язання.
Зроблений анал1з дозволяе зробити висновок:

Анал13 Л1КВЩНОСТ1 пщ приемства дозволяе визначити спром ож н 1сть пщ приемства  
сплачувати сво '1 поточш  зобов ’язання за рахунок грош ових кош т 1в, погаш ения деб 1торсы со1 
заборгованост! та оборотпих актив1в.
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Розрахунок вартоеп чистих активов наведений у таблиц! 8.

Таблиця 8 (тис, грн.)
\ №п / п  || Найменування статтг балансу \ Сума !

1 Необоротш активы /рядок 1095,1200 Балансу/ 78 640
~ 1

2 | Оборотш актыви /рядок 1195 балансу/ 42 851
Ъттт*ь,-и, .-«п 1 ~г '~ ■■■■ ■ ■■■ ■ ■ гт— .1 ......иичич ^  ........................................................................... .....—-------- ...... - 1" д в в

! 3 1 Довгостроковг зобов ’язання /рядок 1515,1500 балансу/ 23 698
4 !! Забезпечення наступных выплат та татежгв /рядок 1520 1 

| бачансу/
0

1

5 Поточт зобов ’язання /рядок 1695 балансу/ 14 147
Варпйсть чистих активгв = (1 +2) -  (3+4+5) 83 646

Таким чином варт1сть чистих актив!в Товариства бшыпе за розм1р статутного капиталу.

Висновок:

1. У цшому, фшансова звггшсть за 2014 рж вщповщае нормативам
бухгалтерского обл1ку, а також вимогам МСБО до фгнансовоУ звггность

2. Фактов неефективного використання актив!в Товариства, недотримання 
Генеральним директором положень Статуту, перевищення Генеральним директором 
наданих повноважень не встановлено.

3. Фшансова звггшсть дас дшсне 1 повне представления про реальний склад актив1в 
1 зобов'язань 1 про результата д1яльност1 Товариства, не мае протир1ч 1 вЕрогщно 
представляс фшансову шформащю за 2014 р1К.

На пщстав1 вищезазначеного, ревшйна ком1С1я пропонуе загальннм зборам акщонер1в 
затверднти фшансову звггшсть ПАТ "Ф1рма "Полтавпиво" за 2014 рж.

Рев1зшна к ом тя:

Г олова Карпенко О. Я.

Член ком1си Лаптева Н.С.

Секретар Скляренко Л.О.


