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Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Завод «Маяк» за 2015 рік .
Протягом року Правління дотримувалось поквартальних планів
робіт. В першу чергу приділялась увага виконнанню виробничих та
фінансових планів на кожний квартал.
На своєму засіданні правління товариства розглянуло підсумки роботи
підприємства
за
2015 рік в цілому, які характеризуються такими
показниками.
Виробництво продукції промислово-технічного призначення у
грошовому виразі склало 23337,4 тис.грн., або 31,9 % до всієї виробленої
продукції.
Виробництво зброї та запчастин до неї склало 49717,9 тис.грн., або 68,1
% до всієї виробленої продукції.
При запланованому сумарному доході 66000,0 тис.грн. фактично
отримано 88578,0 тис.грн. Виконання склало 134,2 %.
Чистий дохід від
реалізації продукції
склав 60925,0 тис.грн.
Рентабельність продукції за звітний період склала 2,54 %.
Валовий прибуток склав 25974,0 тис.грн. Фінансовий результат від
звичайної діяльності до оподаткування склав 1083,0 тис.грн. Фінансовий
результат підприємства від операційної діяльності склав 4874,0 тис.грн.
Чистий прибуток склав 888,0 тис.грн.
Заробітна плата працівникам підприємства виплачується в терміни,
передбачені колективним договором, двічі на місяць. За звітний період
середньомісячна заробітна плата склала 3819,8 грн.
Заборгованості до
бюджетів різних рівнів, Пенсійного фонду та по заробітній платі
підприємство не має. Прострочена дебіторська заборгованість становить
6324,0 тис.грн., кредиторська - 31946,0 тис.грн.
На сьогодні товариство має непогашений кредит на загальну суму
2.56 млн. дол. США. Кредит залучено в ПАТ «Всеукраїнський банк
розвитку» терміном на 1 рік за процентною ставкою 12,0 % річних.
Погашення кредиту передбачено згідно з графіком.
Правління затвердило план роботи на I квартал 2016 року та вживає
комплекс заходів для забезпечення виконання поставлених завдань.
На сьогодні, ПАТ “Завод “Маяк” є основним виробником і
постачальником реєстраторів та сповіщувачів.

Проте, основний напрямок в роботі підприємства – це виготовлення
військової стрілецької та артилерійської зброї і модернізація військової
техніки. Одним із головних завдань підприємства залишається закупівля та
впровадження у виробництво сучасного високопродуктивного обладнання,
що з одного боку дасть можливість забезпечити виконання укладених
контрактів, а з іншого – значну економію за рахунок впровадження новітніх
технологій. Одночасно іде робота над впровадженням нових виробів для
потреб Збройних Сил України.
Голова правління - генеральний директор

О. Перегудов

