ЗВІТ
правління про результати фінансово–господарської діяльності
ПАТ “Мукачівський завод “Точприлад”
за 2018 рік
І. Загальні відомості.
Протягом 2018 р. діяв наступний склад правління обраний Наглядовою
радою :
1) член правління – Ремінець Сергій Петрович, обраний членом правління
у 2017 році наглядовою радою (протокол № 4 від 19.04.2017 р.) на строк 3
роки. Заробітну плату як член правління не одержував;
2) член правління – головний бухгалтер товариства Галас Ольга Мігалівна
обрана членом правління у 2017 році наглядовою радою (протокол № 4 від
19.04.2017 р.) на строк 3 роки. Заробітну плату як член правління не
одержує;
3) член правління, директор фінансовий
ПАТ «Мукачівський завод
«Точприлад» Шевченко Наталія Михайлівна обрана у 2017 р. згідно
рішення Наглядової ради ( протокол № 4 від 19.04.2017 р.) на строк 3 роки.
Заробітну плату як член правління не одержує;
4) член правління, заступник директора технічного (по новій техніці) ПАТ
«Мукачівський завод «Точприлад» Возний Андрій Богданович обраний у
2017 році згідно рішення Наглядової ради ( протокол № 4 від 19.04.2017 р.) на
строк 3 роки. Заробітну плату як член правління не одержує.
Головою правління з 02.08.2017 р. рішенням Наглядової ради обрано
Ремінець Андрія Петровича на строк 3 роки (протокол № 6 від 01.08.2017 р.)
2. Звітний період – з 01.01.2018 р. по 31.12. 2018 р. відбулося 43 засідання
правління, на яких розглядалися питання віднесені до його компетенції.
ІІ. Фінансово-господарська діяльність ПАТ
1. Розмір чистого прибутку за звітний період, що залишається у

розпорядженні товариства

– 3 783 тис. грн.

2. Рентабельність товариства за звітний період –
3. Вартість основних фондів
4. Збереження профілю діяльності ПАТ

4.3 %
– 69 100 тис. грн.

– зберігається

5. Спискова чисельність на кінець року

–

887 осіб

6. Середня зарплата за звітний період
Штатних працівників

–

8 583,14 грн.
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7. Підприємство заборгованості по виплаті заробітної плати у 2018 році не
мало.
8. Фінансово-господарська діяльність ПАТ:
(тис. грн.)
Показники
ФАКТ 2018 рік
ФАКТ 2017 рік
Відхилення

Чистий дохід
(виручка) від
реалізованої
продукції
Інші операційні
доходи
Дохід від участі в
капіталі
Інші фінансові
доходи
Інші доходи
Надзвичайні доходи
Усього доходи:
Собівартість
реалізованої
продукції
Адміністративні
витрати
Витрати на збут
Інші операційні
витрати
Фінансові витрати
Витрати від участі в
капіталі
Інші витрати
Податок на
прибуток від
звичайної діяльності
Надзвичайні
витрати
Усього витрати:
Фінансовий
результат від

130 377

134 114

-3 737

36 960

27 223

9 737

103

133

-30
-

167 440

161 470

5 970

120 341

113 934

-6 407

17 317

19 346

-2 029

2 694

3 745

-1 051

16 127

7 600

-7 476

5 727

7 933

-2 206

-

32

-32

1 481

2 275

-794

163 687

154 865

8 822

10 858

16 712

-5 854
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операційної
діяльності
Фінансовий
результат від
звичайної діяльності
до оподаткування
Чистий прибуток
Перед бюджетом
З оплати праці
Зі страхування

5 234

8 880

-3 646

3 783

6 605

-2 822

-

-

-

9. Кредиторська заборгованість
- 25 925 тис. грн..
у т.ч. банкам
- 3 095 тис. грн..
10. Дебіторська заборгованість
- 18 257 тис. грн..
в т.ч. бюджет
- 2 023 тис. грн..
11. Наявність цільового бюджетного фінансування, шляхи його
використовування
- не має
12. Участь в інших товариствах
(наявність часток, паїв)
- не має
13. На протязі 2018 року товариство здійснювало наступні основні напрямки
діяльності , які затверджені загальними зборами акціонерів від 24.04.2017 р.:
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання,
дослідження та навігації;
26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для
приймання, записування та відтворювання звуку й зображення;
27.11 Електродвигуни, генератори і трансформатори;
29.31 Виробництво електричного й електронного устатковання для
автотранспортних засобів;
27.40 Виробництво електричного освітлювального устатковання;
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.
ІІІ. Соціальна діяльність ПАТ
1. у 2018 році діяв Колективний договір, укладений 06.04.2017 р., яким
передбачено надання працівникам Товариства соціальних пільг:
- до 2-х робочих днів додаткової оплачуваної відпустки за безперервний стаж
роботи на підприємстві;
- додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 3-х робочих днів у випадках,
шлюбу працівника або його дітей, смерті подружжя або близьких родичів;
- матеріальна допомога;
- одноразова допомога при виході на пенсію.
2. Кошторис розподілу коштів, спрямованих на соціальну сферу та пільги
працівникам:
- оплата додаткових відпусток
–
66,3 тис. грн.
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- матеріальна допомога

–

0,8 тис. грн.

- доплати за харчування

–

1553,2 тис. грн.

- відпустка за навчання

–

39,6тис. грн.

3.
Використання об’єктів соціально-побутового призначення
утримання медпункту
–
417,2 тис. грн.
IV. Виконання рішень попередніх загальних зборів.
Всі доручення попередніх загальних зборів, які відбулися 25 квітня
2018 року виконані.

Голова правління

А.П.Ремінець
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