ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
про перевірку фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Кранобудшна фірма «Стріла»
(далі - Товариство)
за 2015 рік
«06» квітня 2016 року

м. Бровари, Київської обл.
о •

™ и з гт 77 Закону України «Про акціонерні товариства» Члени ревізійної комісії

ШФТ п “ “твердання достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний
перюд;
тггзтттттрттня законодавства під час провадження фінансово-господарської
діяльності™ також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності.
у період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року Ревізійна комісія Товариства
працювала у наступному складі:
Голова Ревізійної комісії - Кулік Тетяна Іванівна;
Член Ревізійної комісії
- Шнипоркова Лідія Володимирівна.
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т

перевірку
а

фінансово-господарської

діяльносі

книги, журналів-ордерів і аналітичного

обліку.
відображення та достовірність обліку витрат на рахунок виробництва.
: Правильність відображення у звітах доходів і витрат від позареалізаційних операцій.
- Наявність кредиторської та дебіторської заооргованості.
- Стан бухгалтерського обліку, звітності і платіжної дисципліни.
На перевірку були представлені первинні документи: матеріальні звіти, журнали-ордери,
головна книгДрко^ перевірці достовірності обліку товарної продукції, а також виручки від
ГМЛ' Дані повинних1документів (™тЬ готової продукції, накладних на її відпуск) відповідають
даним статистичної і бухгалтерської звітності.
При перевірці виявлено:
За 2015 рік реалізовано продукції на суму (з ПДВ) 154,1 тис. гри.;
Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок фірми складають 18 552,0 тис. грн., з н . .
- реалізація необоротних активів - 11 330,0 тис. грн.,
- оренда нежитлових приміщень -6 768,0 тис. грн.,
- від повернення позик - 260,0 тис. грн.,
П ^ятГ Т ^ош ^^^надходили
використовувались таким чином:

на

розрахунковий

рахунок

Товариства

- розр^хуш^3зРпостачаіш^ш!ш(зІа матеріали, комплектуючі, газ, воду, електроенергію,
послуги зв'язку та інше ) - 12 627,0 тис. грн.;
,
- податки та обов’язкові платежі —2 279,0 тис. грн.,

-

відрахування у фонди соцстраху-21 б.Одис. грн.;
повернення фінансової допомоги - 1 663,0 тис. грн.;
надання поворотних позик - 260.0 тис. грн.,
повернення отриманих авансів - 1 224,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 р. складає 2 888,0 тис. грн.,у тому
числі:
- постачальникам - 1 608,0 тис. грн.;
- платежі у бюджет та інші відрахування - 168,0 тис. грн.;
- поворотна фінансова допомога - 898,0 тис. грн.;
- аванси від покупців - 196,0 тис. грн.;
- розрахунки зі страхування - 5,0 тис. грн.;
- інші - 13,0 тис. грн..
Дебіторська заборгованість складає 996,0 тис. грн.
Основні фонди:
- введено на суму 805,0 тис. грн.;
- вибуло на суму 29 548,0 тис. грн..
В 2015 році Товариство отримало прибуток 896,0 тис. грн. На кінець 2015 року товариство
мас непокритий збиток у сумі 1 030,0 тис. грн.
Статутний фонд на кінець року залишився без змін, тобто у сумі 6 209,5 тис. грн.
Дятті по наявності та руху основних засобів у формах бухгалтерського звіту відповідають
даним первинних документів.
Головна книга, журнали-ордери ведуться відповідно до вимог Положення про
плгалтерський облік.
Записи балансу річного звіту відповідають даним головної книги бухгалтерського обліку.

Голова Ревізійної комісії

Т.І. Кулік

Член Ревізійної комісії

Л. В. Шнипоркова

