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Звіт 
 

Ревізійної комісії за 2015  рік  загальним зборам  акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «СКФ Україна» 

                                                                                          14 квітня 2016 року 
 
Діяльність  Ревізійної комісії  проводилась  відповідно до  вимог Статуту 
Товариства  та  згідно    рішень, передбачених Зборами акціонерів . 
 
Результати діяльності Товариства за звітний  2015 рік       приведено  у 
звіті Генерального  директора. 
 
Необхідно відмітити , що результати  року є   позитивними для 
Товариства ,  так як по  виробництву товарної продукції в діючих цінах    
перевищено рівень 1,5 мільярда гривень, чим  забезпечено приріст до 
минулого року на 40,0%.  
 
Одним із напрямків роботи Ревізійної комісії було виконання програми  
щодо  ефективності  використання ресурсів,  контроль виконання вимог 
облікової політики Товариства у звітному році  та   рішень Ради 
директорів. 
 
З метою  виконання  рішень , передбачених планом роботи,  перевірено 
: 
 

- порядок виконання  рішень Ради директорів: 
 
- порядок виконання  стандартів внутрішнього  фінансового 

контролю  та функціональних обов’язків структурними 
підрозділами Товариства; 

 
- виконання рішень заводської інвентаризаційної комісії; 

 
- порядок  документообігу при здійсненні господарських операцій, 

щодо вимог облікової політики Товариства» 
 

- контроль обліку незавершеного виробництва, матеріальних 
запасів  та основних засобів; 

 
- інструкцію «Про пропускний та внутрішньообєктовий  режим 

Товариства». 
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В акті №2 від 24.03.2015року приведено результати виконання рішень 
Ради директорів. 
 
Контроль   збереження активів Товариства    згідно з вимогами  наказу 
№ 1 від 02.01.2015 « «Про облікову політику «  протягом  року  
підтверджено  протоколами   комісії по заводу. Всього   затверджено 16 
протоколів, в тому числі для підтвердження результатів обліку  об’ємів 
незавершеного виробництва проведено 3 позачергові інвентаризації по 
ГШСК№1 . 
 По результатах   в акті №5 від 10.10.2015року приведено аналіз втрат 
по номенклатурі та операціях. 
 
 Крім того, наказом   №45  від  10.03.2015року для контролю  та 
підтвердження достовірності матеріальних витрат, визначено перелік 
матеріально-відповідальних керівників підрозділів з якими  підписані  
договори  матеріальної відповідальності , приведено зразки їх підписів 
та встановлено порядок погодження документообігу. 
 
У відповідності зі структурними змінами Товариства перевірено 
порядок виконання наказів щодо  проведених змін та затвердження 
посадових інструкцій та положення про структурні підрозділи. 
Результати перевірки та пропозиції приведені у акті №3 від 
23.06.2015року. 
 
З метою   контролю виконання вимог стандартів внутрішнього 
фінансового контролю (SICS)  перевірено порядок виконання  інструкції 
щодо пропускного режиму Товариства. 
Пропозиції подані в акті №4 від 08.2015року. 
 
Результати перевірки розподілу  контролів на рівні Товариства та 
структурних підрозділів, а саме ,Управління  маркетингу, 
бухгалтерії,фінансового відділу,  служби персоналу   проведеної з 
аудиторами  Прайсвотерхаус  відображено у загальному звіті по 
Товариству. 
 
 
Достовірність   даних балансу згідно з наказом   № 213   від 17.09.2015       
підтверджено  протоколами засідання Ради директорів та   аудиторами    
зовнішньої  компанії , які  приймали участь у проведенні річної 
інвентаризації матеріальних запасів, готової продукції, незавершеного 
виробництва, основних засобів, нематеріальних активів  протягом  
термінів, визначених вказаним наказом. 
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По об’ємах незавершеного виробництва згідно з наказом №  303 від 
18.11.2015    проведено повторну інвентаризацію по роликовому та 
автоматно-токарному цехах для підтвердження достовірності 
фактичних даних. 
За результатами  річної інвентаризації  дебіторської та кредиторської 
заборгованості необхідно відмітити зменшення кількості дебіторів з  
довготривалим терміном  заборгованості. Дебіторська заборгованість в 
сумі 32,4 тис.грн ,яка списана достроково на витрати Товариства, 
пов’язана з тим, що компанія протягом звітного року  знаходиться на 
непідконтрольній Україні території в Луганській області..  
 
Напрямками діяльності Ревізійної комісії в поточному році є контроль 
виконання вимог наказу « Про облікову політику Товариства на 2016рік,   
ефективності діючих систем та процедур внутрішнього контролю, 
контроль обліку незавершеного виробництва, готової продукції  , а 
також  виконання вимог по результатах зовнішнього аудиту,  рішень 
Ради директорів та Зборів акціонерів.. 
 
 
Наявними резервами в діяльності Товариства є   ріст об’ємів якісної 
продукції, ефективне використання матеріальних запасів, контроль 
списання витрат відповідно проведених структурних змін.  
 
Розрахунок та аналіз фінансово-економічних показників діяльності 
Товариства   за звітний 2015 рік у порівнянні з встановленими 
нормативними значеннями  характеризують показники,  що є реально 
забезпеченими та відповідають значенням параметрів, необхідних для 
здійснення всіх видів господарської діяльності, кредитних та інших 
фінансових взаємовідносин.  
 
 Результати  діяльності АТ « СКФ Україна» (публічне)   свідчать про  його  
фінансову незалежність  та  забезпеченість власними коштами  . 
 
 
Господарсько-фінансова діяльність здійснювалась відповідно вимог до  
чинного законодавства. 
Прийнята система бухгалтерського обліку згідно наказу № 1 від 
02.01.2015року  відповідає вимогам законодавчих та нормативних 
актів. 
 
Звітність підготовлена за дійсними обліковими цінами та достовірно 
відображає фактичні дані  діяльності Товариства на 31.12.2015року. 
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Додаток : Розрахунок та аналіз показників фінансово-майнового стану  
АТ « СКФ Україна» ( публічне) за 2015 рік. 
 
 
 
 
 
          Голова ревізійної  комісії                                           В.Футрук 
 
  
 
   
      
 
 


