Звіт ревізійної комісії про роботу за 2015 рік
та висновки ревізійної комісії за 2015 рік.

Ревізійною комісією ПАТ «ВНДІАЕН” проведено перевірку фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування» за 2015 рік та відзначено наступні фінансові
результати роботи акціонерного товариства:
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за 2015 рік склав 18865 тис. грн.,
це на 566тис. грн. більше, ніж заплановано.
Собівартість реалізованої продукції склала 16123 тис. грн., що на 636 тис. грн.
більше, ніж за планом. Збільшення собівартості відбулося пропорційно росту реалізації
продукції, а також зумовлене не запланованим підвищенням з 01.09.2015 року заробітної
плати, проведеної згідно чинного законодавства, ростом витрат на оплату праці внаслідок
проведення індексації згідно чинного законодавства.
Інші операційні доходи склали 4788 тис. грн., що на 1298 тис. грн. більше, ніж за
планом (3086 тис. грн.). Ріст інших операційних доходів відбувся за рахунок доходу від
оренди майна, який зумовлений ростом індексу інфляції, який використовується при
розрахунку орендної плати.
Інші операційні витрати склали 1805 тис. грн., план – 1234 тис. грн. Збільшення
інших операційних витрат в порівнянні з планом відбулося в основному внаслідок
нарахування середньої заробітної плати мобілізованих співробітників та проведеної
індексації орендної плати за землю.
Адміністративні витрати склали 4849 тис. грн., по плану – 3927 тис. грн.
Збільшення в порівнянні з планом виникло в основному за рахунок витрат по
нарахуванню резерву не використаних відпусток, росту витрат на оплату праці внаслідок
проведення індексації згідно чинного законодавства та не запланованим підвищенням з
01.09.2015 р. заробітної плати.
Витрати на збут за 2015 р. склали 436 тис. грн., що на 64 тис. грн. більше ніж за
планом (372 тис. грн.). Збільшення відбулося в основному за рахунок росту витрат на
оплату праці.
Фінансових витрат за 2015 рік Товариство не мало.
Показники фінансових результатів Товариства за 2015 рік виконані:
- чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) – план – 18299
тис. грн., факт – 18865 тис. грн.;
- чистий прибуток – план – 217 тис. грн., факт – 227 тис. грн.;
- частина чистого прибутку, що відраховується до фонду на виплату дивідендів,
нарахованих на акції (частки), що належать державі в статутному капіталі
господарських товариств – план – 50,5 тис. грн., факт – 54,0 тис. грн.;
- капітальні інвестиції – план – 1468 тис. грн., факт – 2092 тис. грн.
Обсяг незавершеного виробництва станом на 31.12.2015 складає 4206 тис. грн.,
порівняно з обсягом незавершеного виробництва на початок облікового періоду (4237 тис.
грн.) його зменшення склало 31 тис. грн.
Елементи Операційних Витрат
У відповідність до “Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”
всі витрати виробничо-господарської діяльності підприємства класифікуються за такими
елементами:
- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
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- відрахування на соціальні заходи;
- амортизація;
- інші операційні витрати.
Структура операційних витрат за звітний період представлена у таблиці:
Тис. грн.
Найменування показника
2015 рік
Сума
Питома
вага, %
Матеріальні витрати
1007
5
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом:

13601
4988
1565
1337
22498

60
22
7
6
100

Використання основних засобів
Основні засоби та інвестиційна нерухомість (передані в операційну оренду об’єкти
основних засобів) у валюті балансу становлять 69%. На протязі 2015 року надійшло та
оновлено основних засобів на суму 1541 тис.грн. Знос основних засобів на кінець
звітного періоду становить 61 %.
Заробітна плата
Облікова чисельність штатного персоналу на 01.01.15 року - 255
чол.
Обліково чисельність штатного персоналу на 31.12.15 року - 228 чол.
Середня заробітна плата в січні 2015 року - 3910 грн.
Середня заробітна плата в грудні 2015 року - 4781 грн.
Середньооблікова чисельність за 2015 рік - 239 чол.
Середньомісячна заробітна плата 1-го працівника за 2015 рік - 4522 грн.
Утримання об’єктів соціальної сфери
Об’єкти соціальної сфери на балансі підприємства не значаться, але
керівництво підприємства надає своїм працівникам допомогу згідно Колективної угоди:
- навчання працівників в учбових закладах - 16,0 тис. грн.
- відрахування на оздоровлення - 93,0 тис. грн.
- матеріальна допомога (в т.ч. на оздоровлення) - 246,0 тис. грн.
- медичне страхування співробітників - 31,0 тис. грн.
Фінансова діяльність
Валюта балансу протягом 2015 року збільшилась на 1710 тис. грн. В основному це
відбулося за рахунок придбання та проведеної дооцінки основних засобів.
Вартість основних засобів на 31.12.2015 р. складає 16182 тис. грн., вартість
інвестиційної нерухомості – 6774 тис. грн. Питома вага загальної суми необоротних
активів у структурі балансу складає 81 %.
Оборотні активи підприємства збільшились за 2015 рік на 265 тис. грн. Питома вага
їх у загальній структурі балансу складає 19 %. На кінець звітного періоду основну долю у
формуванні оборотних активів підприємства займає незавершене виробництво 75 %.
Дебіторська заборгованість носить переважний характер в структурі оборотних коштів.
Величина дебіторської заборгованості зросла у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. на 417 тис.
грн., при цьому частка дебіторської заборгованості збільшилась відповідно з 1115 тис.
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грн.( 19%) до 1532 тис. грн. (24%). Протягом звітного періоду підприємство своєчасно
виконувало розрахунки з бюджетом та позабюджетними коштами.
Структура пасиву балансу складає власний капітал підприємства, довгострокові
зобов’язання і забезпечення та поточні зобов’язання і забезпечення. Власний капітал на
31.12.2015р. складає 30409 тис. грн. (91,6 % у валюті балансу).
Збільшення поточних зобов’язань і забезпечень на 803 тис. грн. відбулося в
основному за рахунок росту поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи,
послуги та за розрахунками з учасниками.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 р.
склав 18865 тис. грн.
Чистий прибуток за 2015 р. склав 227 тис. грн.
Висновок ревізійної комісії.
За матеріалами перевірки Ревізійна комісія дійшла висновку, що попередня
фінансова звітність ПАТ „ВНДІАЕН” за 2015 рік складена у відповідності до вимог
Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування МСФЗ»
Підприємство завершило рік з прибутком в розмірі 227,0 тис. грн. Фінансовий стан
товариства визнається задовільним, про що свідчать показники фінансово-майнового
стану акціонерного товариства станом на 31.12.2015.
Пропозиції:
ПАТ „ВНДІАЕН” для покращення фінансового стану:
- посилити претензійно-позовну роботу з метою недопущення пропуску термінів позовної
давності по дебіторській заборгованості і втрат товариством доходів;
- раціонально використовувати оборотні активи, не допускати вилучення сум обігових
коштів у дебіторську заборгованість;
- дотримуватись вимог господарського Кодексу України та розпорядчих документів щодо
обов’язкового складання і виконання фінансових планів, дотримуючись вимог постанови
Кабінету Міністрів України „Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо
посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і
фінансових ресурсів” від 29.11.2006 №1673;
- посилити контроль за станом та умовами належного збереження майна згідно договорів
відповідального зберігання та наданого в оперативну оренду;
- посилити контроль за своєчасним проведенням відновлення та поліпшенням майна,
наданого в оперативну оренду ПАТ „Насосенергомаш” відповідно до умов укладених
договорів, яке повинно проводитись на суму нарахованих амортизаційних відрахувань;
- здійснити поглиблений аналіз господарської діяльності та вжити заходи щодо зниження
інших витрат в сфері науково-технічної і виробничої діяльності;
- розробити заходи щодо збільшення обсягів виробництва та зниження собівартості робіт
та послуг в наступному фінансовому періоді;
- забезпечити розширення та освоєння нових ринків надання послуг з метою збільшення
доходів підприємства.
Голова комісії

Р.Л.Гриненко

Члени комісії:

О.Г.Тарасова
М.Є.Левин
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