
З В І Т 
Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності 

ПАТ „Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури” за 2015 рік 
 
    Відповідно до рішення наглядової ради від 30.11.2015 р. про проведення 

загальних зборів акціонерів, керуючись Положенням про ревізійну комісію 
Публічного акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної 
медичної апаратури», ревізійна комісія в складі  : 

Голова – Хамуляк Б.Б 
Члени – Петришин О.В. , Сидор Л.В.. 

провела перевірку річного звіту  фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЛЗ 
РЕМА” за 2015 р. 

   У своїй роботі комісія керувалась  положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України 
від 31.03.99р. № 87 із змінами та доповненнями, положенням про порядок 
здійснення аналізу фінансового стану підприємства, Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ) , в редакції, офіційно оприлюдненій на веб-сайті 
Міністерства фінансів України та наступними документами : 

1. Статут ПАТ „ЛЗ РЕМА”. 
2. Фінансова звітність за 2015 рік. 
3. Зведені реєстри бухобліку, акти перевірок підприємства. 
4. Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ. 
 

 Перевірку щодо підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному 
законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності здійснено на підставі балансу ПАТ „ЛЗ РЕМА” за 2015 рік , 
форми № 2 Звіту про фінансові результати ( сукупний прибуток) за 2015 рік, Звіту 
про рух  грошових коштів, Звіту про власний капітал та приміток до річної 
фінансової звітності за 2015 р. 

  Також було здійснено перевірку установчих та реєстраційних документів ПАТ, 
зведених реєстрів бухгалтерського обліку, первинних документів обліку – 
вибірково. 

 
 Бухгалтерський облік на підприємстві у 2015 році здійснювався згідно Закону 

України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 
16.07.1999 р. № 996-ХІУ і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану 
рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій.  Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються 
шляхом записів в реєстрах бухгалтерського обліку. За всі звітні періоди до 31 
грудня 2012 року підприємство готувало звітність у відповідності до національних 
стандартів бухгалтерського обліку. Фінансова звітність за 2015 рік складена із 
застосуванням МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності), шляхом 
трансформації звітності підготовленої за національними стандартами. 

 
На підприємстві видано Наказ від 28.12.2013 р. без №  51 Про облікову політику 

ПАТ «ЛЗ РЕМА» на 2013-2015р.р. 
 



      Облікова політика, яка використовується на підприємстві протягом охопленого 
періоду була незмінною і відповідає законодавчим і нормативним вимогам  
організації бухгалтерського обліку. 
 Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність ПАТ „ЛЗ РЕМА” за 
2015 рік підтверджує, що вибрана облікова політика достатньо  висвітлює форму 
обліку і методи оцінки окремих статей звітності. 
Визнання і оцінка активів, зобов’язань і капіталу в бухгалтерському обліку 
здійснена відповідно до вимог, встановлених МСФЗ. Фінансова звітність, що 
складена підприємством, відповідає вимогам МСФЗ.  Показники окремих 
фінансових звітів ПАТ відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку, а 
також увязані між собою. 

 Протягом 2015р підприємство не здійснювало випуску власних 
цінних паперів.  

Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності 
підприємства на дату Балансу, відповідає розміру, визначеному у статуті та 
становить 4299,6 тис.грн. 

 Інший додатковий капітал у Підприємства відсутній, резервний капітал не 
створювався. Протягом року було  отримано збиток в розмірі 819 тис.грн. 
 
 За висновками проведеної  незалежної аудиторської перевірки 
підтверджуємо достовірність Балансу ПАТ «ЛЗ РЕМА» станом на 31.12.2015 
року зі статутним фондом 4299,6 тис. грн. та Звіту про фінансові результати з 
сумою збитку 819,0 тис. грн.  
 Балансова вартість основних засобів підприємства на кінець 2015 року 
становить 5311 тис.грн, знос яких складає 2841,0 тис. грн., або 53%. 
 Запаси товарно-матеріальних цінностей і малоцінних предметів, товарів, 
незавершеного виробництва, готової продукції  становлять 2753,0 тис. грн.  

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 8774,0 тис. 
грн.  

Зобов’язання товариства станом на 31.12.2015 р. складають : 
- заборгованість за товари та послуги – 25450 тис. грн., 
- з векселів виданих – 3199,0 тис.грн. 
- з бюджетом – 4,0 тис.грн. (термін сплати не настав), 
- зі страхування  - 107,0 тис. грн.( термін сплати не настав), 
- з оплати праці  - 154 тис. грн.( в т.ч. заробітна плата -  71 тис. грн., термін 

сплати якої не настав та депонована  компенсація за несвоєчасно виплачену 
з/плату в розмірі-83,00 тис. грн.) 

- інші поточні зобов’язання – 234,0 тис грн.. 
 Заборгованості до пенсійного фонду підприємство не має. 
 За 2015 р.  підприємство отримало чистий дохід від реалізації продукції 
(робіт, послуг) в розмірі 11314,0 тис. грн., що на 6770,0 тис. грн. або на 249 %  
вище  рівня попереднього року. 
Отриманий дохід  не покрив витрати по собівартості реалізованої продукції, 
витрати на збут продукції, адміністративні витрати, інші операційні витрати, 
внаслідок чого за результатами фінансово-господарської діяльності отримано 
збиток в розмірі 819,0 тис. грн.. 



 Протягом  2015 року дивіденди акціонерам   не нараховувались і не 
виплачувались. 
 З огляду на вищевикладене ревізійна комісія вважає : 
1. Надана відповідальними особами підприємства інформація дає повне та дійсне 
уявлення про фінансовий стан підприємства та його активи і пасиви. 
2. Система бухгалтерського обліку, що велась на підприємстві  протягом року 
відповідає законодавчим та нормативним вимогам. 
3. Фінансові звіти підприємства справедливо та достовірно відображають 
фінансовий стан підприємства на 31.12.2015 р. та відповідають законодавчим та 
нормативним документам щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 
4. Рекомендувати загальним зборам акціонерів ПАТ «ЛЗ РЕМА» затвердити 
річний звіт за 2015 р. та баланс ПАТ «ЛЗ РЕМА» станом на 31.12.2015 р. за вище 
зазначеними показниками. 
 
 
            Голова ревізійної комісії                                          Б.Б. Хамуляк 
     
            Члени ревізійної комісії       О.В. Петришин 
 
            Л.В.Сидор 
 
 


