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Ревізійною
комісією
Публічного
акціонерного
товариства
«Чернігівський завод радіоприладів» (далі по тексту – Товариство або ПАТ
«ЧЕЗАРА»), що обрана рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня
2015 року у складі 3 осіб (голова комісії – Гребеножко С.Г., члени комісії –
Черноусов Р.В., Пігурнова Т.Є. - представник Фонду державного майна
України), та яка діє на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства та
Положення про Ревізійну комісію, в 2016 році було проведено перевірку
фінансово-господарської
діяльності
ПАТ
«Чернігівський
завод
радіоприладів» та затверджено «Звіт ревізійної комісії про перевірку
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕЗАРА» за 2015 рік».
Ревізійна комісія провела вибіркову перевірку правильності
відображення фактичних доходів і витрат підприємства, достовірність даних
бухгалтерського обліку та аналіз звітності ПАТ «ЧЕЗАРА».
До перевірки були надані статутні документи, договори з
контрагентами, документи бухгалтерського обліку та звітності станом на
31.12.2015 року, акти перевірок Товариства аудитором.
За результатами зазначеної вище перевірки Ревізійною комісією та на
підставі Звіту ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської
діяльності ПАТ «ЧЕЗАРА» за 2015 рік зроблені наступні висновки:
1. Щодо облікової політики: протягом 2015 року Товариство
дотримувалось норм облікової політики (затверджено наказом від
01.08.2013 року № 212 «Про облікову політику підприємства»). Зміни в
обліковій політиці не проводились.
2. Щодо результатів річної інвентаризації: в результаті проведення річної
інвентаризації згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» інвентаризаційною комісією недостач та
надлишків не виявлено, майно використовується за призначенням.
3. Щодо операцій з відчуженням необоротних активів. Протягом 2015
року продано частину корпусу №37 за ціною 1 878 224 грн. з ПДВ при
оціночній вартості 1 808 224 грн. з ПДВ.
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4. Щодо операцій з оренди: протягом 2015 року укладені договори оренди
майна (в т.ч. нерухомості). Договорів оренди, які відповідно до чинного
законодавства мають засвідчуватись нотаріально немає.
5. Доходи Товариства від фінансово-господарської діяльності за 2015 рік
включають, зокрема, доходи від реалізації продукції, інші операційні
доходи (продаж валюти, оренда, реалізація ОЗ, інші).
6. Щодо виплати дивідендів: за результатами фінансово-господарської
діяльності чистий прибуток Товариства має від’ємне значення (збиток).
Дивіденди в 2015 році не нараховувались і не сплачувались.
7. Протягом 2015 року на ПАТ «ЧЕЗАРА» були проведені перевірки
контролюючими органами, зокрема, Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.
8. У 2015 році на ПАТ «ЧЕЗАРА» проводилася аудиторська перевірка
Приватним підприємство «ЛОТОС» (ліцензія № 1319 від 26.01.01
видана аудиторською палатою України).
Ревізійна комісія підтверджує повноту і достовірність бухгалтерського
обліку і звітності ПАТ «ЧЕЗАРА». Дані річної фінансової звітності
Товариства станом на 31 грудня 2015 року відповідають даним синтетичного
обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий
результат, відображений у формі 2 «Звіт про фінансові результати» відповідає
даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, а також результат
його діяльності та рух грошових коштів за 2015 рік, згідно з нормативними
вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Голова комісії

С.Г. Гребеножко

Члени комісії

Р.В. Черноусов
Т.Є. Пігурнова
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