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ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ  

про проведену перевірку   

ПАТ “Чернігівський завод «МЕТАЛІСТ» ” за 2014 р. 

 

  Перевірка проводилась Ревізійною комісією  у складі : Голова 

Ревкомісії – Ющенко Наталія Олексіївна, Член Ревкомісії – Салай Лілія 

Володимирівна, у присутності головного бухгалтера Метельської С.С. та з 

відома директора Ільїна М.А. на предмет достовірності, повноти і 

відповідності чинному законодавству річної фінансової звітності за 2014 рік 

складеної за МСФЗ.        

  ВАТ «ЧЗ «МЕТАЛІСТ», засноване відповідно до протоколу зборів 

засновників від 09.11.95 № 1 та установчого договору від 09.11.95 про 

створення та діяльність ВАТ «ЧЗ «МЕТАЛІСТ» шляхом перетворення 

ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» у 

ВАТ «ЧЗ «Металіст» відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України 

«Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та 

їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20.05.93 № 57-93 і 

зареєстроване розпорядженням виконкому Чернігівської міської Ради 

народних депутатів від 22.11.95 № 374-р. 

Юридична адреса Товариства : вул. Промислова,7 м. Чернігів, 14017. 

Ідентифікаційний код Товариства  02972523. 

Основною діяльністю підприємства є виробництво металевих 

виробів, здавання в оренду власного нерухомого майна. 

Протягом 2014 року відповідальними особами Товариства були: 

- директор Ільїн Михайло Анатолійович, 

- головний бухгалтер Метельська Світлана Сергіївна. 

             Середньооблікова чисельність штатних працівників особового складу 

4 (чол.) – (2 особи за основним місцем роботи і 2 особи за суміщенням). 

 

            Статутний капітал  Товариства поділений на 2693848 шт. простих 

іменних акцій номіналом 0,25 грн. на протязі звітного періоду не змінювався, 

сплачений повністю і складає 673 тис. грн. Вартість додаткового капіталу 

(дооцінка основних засобів) залишилась незмінною і складає 1778 тис. грн.              

            Резервний капітал створено в сумі 168 тис.грн. та на кінець 2014р. не 

змінився. 

    Станом на 31 грудня 2014 року вартість чистих активів Товариства 

становить 1852 тис. грн. і  перевищує статутний капітал на 1179 тис. грн., що  

відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 155 

Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Але непокритий 

збиток на кінець 2014р. складає 767 тис.грн. 

Дивіденди протягом 2014 року не нараховувались і не виплачувались.  

Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику на час 

діяльності Товариства видано наказ від 02 січня 2013 р. №1. Бухгалтерський 

облік у Товаристві ведеться з використанням бухгалтерської програми 1-С 

Виробництво, версія Бухгалтерія 7.7.  

Відповідно до наказу № 4 від 30 листопада 2014 р. станом на 

01.12.2014 р. Товариством проведено річну інвентаризацію товарно-
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матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків. Розбіжностей між 

даними бухгалтерського обліку і фактичною наявністю грошових коштів, 

основних засобів, нематеріальних активів, запасів та розрахунків не 

встановлено. 

     Облік операцій за рахунками „Основні засоби” та „Інші  необоротні 

матеріальні активи” ведеться за аналітичним обліком кожного об’єкту, 

нарахування амортизації у бухгалтерському обліку здійснюється 

прямолінійним методом. Амортизація нематеріальних активів здійснюється 

також за прямолінійним методом нарахування. Первісна вартість повністю 

замортизованих нематеріальних активів, які використовуються 

товариством становить 10 тис. грн. Протягом звітного періоду товариством 

не здійснювалася переоцінка вартості нематеріальних активів, зважаючи на 

відсутність свідчень істотної зміни їх вартості. 

Балансова вартість основних засобів на кінець 2014 року  становить 

1861 тис.грн. Первісна вартість основних засобів, що тимчасово не 

використовуються (консервація) становить 1229 тис. грн. Переоцінка 

основних засобів для визначення їх справедливої вартості станом на кінець 

2014 року не здійснювалась.  

             Вартість довгострокових фінансових інвестицій на звітну дату  

складає 84 тис.грн. Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені 

акціями підприємств, які  не мають котирувань на активному ринку в сумі 

84тис. грн. і  відображені в Балансі за собівартістю. Збитки від зменшення 

корисності фінансових інвестицій, доступних для продажу,  товариством не 

визнавались. 

            Залишок виробничих запасів, готової продукції та товарів на 

складі на кінець 2014 року складає 237 тис.грн. Запаси відображені за 

первісною вартістю. Незавершене виробництво – відсутнє.  

   Балансова вартість дебіторської заборгованості Товариства за 

товари (роботи, послуги) на кінець звітного періоду становить 59 тис.грн. 

Резерв відсутній. Згідно з обліковою політикою товариства, резерв під 

знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом 

на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості. Протягом 

2014 року резерв під знецінення не створювався.  

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з 

бюджетом  на кінець 2014 року становить 20 тис.грн.  

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства на кінець 

звітного періоду 19 тис. грн.  

             Грошові кошти на дату балансу складають 8 тис.грн.  

     Інші оборотні активи на кінець звітного періоду – 2 тис.грн. і є 

несуттєвими. 

Залишки на рахунках  обліку забезпечень і цільового фінансування 

на кінець 2014 року становлять 17 тис.грн. (забезпечення на виплату 

відпусток).  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на  

31.12.2014 року становить 353 тис.грн. 

Поточні зобов’язання за розрахунками на звітну дату : 

- з бюджетом – 25 тис.грн.; 



 3 

- з оплати праці – 3 тис.грн.; 

- зі страхування – 30 тис.грн.;  

Інші поточні зобов’язання (розрахунки з різними кредиторами) 

станом на 31.12.2014 р. становлять 10 тис.грн.     

За звітний період Товариство отримало чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 425тис. грн.  (зменшився на 26%  

у порівнянні з минулим роком). 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 

звітний період складає 18 тис.грн.  

Адміністративні витрати за 2014 рік складають 365 тис.грн. в т.ч. 

витрати на утримання персоналу – 168 тис.грн., амортизація основних 

засобів- 51 тис.грн., витрати на утримання основних засобів та 

нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги – 

146 тис.грн. 

Витрати на збут за 2014 рік – 5 тис.грн.  

Інші операційні витрати (собівартість реалізованих запасів, 

утримання приміщень, що здаються в оренду, відшкодування пільгових 

пенсій) – 188 тис.грн.  

              За результатами роботи у 2014 році ПАТ “Чернігівський завод 

«МЕТАЛІСТ» ”отримало збиток у сумі  152 тис.грн.  

            Відповідно до договору № 330/14-15 від 29 грудня 2014 року з 

ТОВ«КИЇВАУДИТ» проведено аудит фінансової звітності складеної на 

підставі Міжнародних стандартах фінансової звітності та підтверджено її 

аудиторським висновком від 17.04.2015р.  

            Ревізійна комісія пропонує річним Загальним Зборам акціонерів  

затвердити фінансову звітність Товариства за 2014 рік. 

 

 

 

Голова Ревкомісії                                            Ющенко Н.О.     

 

Ревізор                                                              Салай Л.В.    

 

Директор                                                           Ільїн М.А. 

 

Головний бухгалтер                                         Метельська С.С. 
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