
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
 

Ревізійна комісія ПАТ “ЛІЛЕЯ” обрана загальними зборами 24 березня 2015 року в 
складі трьох чоловік: 

Сай СІ. - голова ревізійної комісії 
Михалевський В.Б. - член ревізійної комісії 
Джула В.Г. - член ревізійної комісії 
 
В своїй діяльності ревізійна комісія використовувала Закони України, Статут 
товариства, положення про Ревізійну комісію, іншими нормативними актами і 

рішеннями. 
 
Основним завданням Ревізійної комісії є здійснення контролю за фінансово - 

господарською діяльністю підприємства, що вона й виконувала. 
* 
Ревізійна комісія регулярно проводила свої засідання на яких вирішувалися питання, 

пов»язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії. 
 
Ревізійна комісія проводила планові перевірки діяльності товариства за підсумками 

роботи кожного кварталу та року. 
 
Під час проведення ревізії фінансово - господарської діяльності товариства 

встановлено, що підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів 
своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку до 
державної статистики. 

 
Товариство також здійснює податковий облік відповідно до Податкового Кодексу 

України, а також звітує перед Податковою службою в повному обсязі і в встановлені 
терміни. 

 
Під час перевірки фінансової звітності за 2016 рік встановлено, що обсяг 

реалізованої продукції склав 34744 тис.грн., собівартість реалізації 22588 тис.грн., решта 
витрат 5741 тис.грн., прибуток чистий 6415 тис.грн. 

Провівши перевірку фінансово - господарської діяльності товариства за 2015 - 2016 
роки, Ревізійна комісія підтверджує достовірність та її повноту. 

 
Також необхідно відмітити, що фактів порушення актів законодавства під час 

проведення фінансово - господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення 
бухгалтерського обліку та надання звітності не встановлено. 

 
На протязі 2015 - 2016 років діяльність товариства підлягала перевіркам фонду 

соціального страхування, пенсійного фонду, тематичним перевіркам податкової служби. 
Акти перевірки цих служб підтверджують достовірність звітів і відсутність порушень 
законодавства України. 

 
Ревізійна комісія відмічає, що в звітному 2015 - 2016 роках товариству не 

приходилось сплачувати штрафні санкції. 
 
Річна фінансова звітність перевірена незалежним висококваліфікованим аудитором, 

який також підтвердив достовірність річного звіту та балансу. 
 
Пропонується затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами 

перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 - 2016 роках. Визнати 
роботу Ревізійної комісії задовільною. 


