
3в1т
Рев1з!йно! ком!с|[ @ев!зора)

[1убл1нного акц!онерного товариства <3€Б€Б!1>
за ре3ультатами д|яльност! за 2015 р1к

м.}&]в 26.04.2016р.

8|дпов!дно до вимог чинного законодавства }кра[ни Рев!з1йна ком1о1я (Рев|зор)
акц|онерного товариства повинна зв|трати 3агальним зборам акц|онер1в про сво!о
д|яльн|сть.

|{орялком денним цих з€гальних збор1в передбанений 3в|т Рев|з!йно] ком|с|] (Рев|зора)
акц1онер1в ||А[ к8€Бсв1т) (н4далт| - [овариство) щодо !! д1яльноот1 у 2015 рош|.

[ей зв|т ск.]|адено в!дпов|дно до вимог €тацту товариства та чинного з€|конодавства
}кра[ни.

3гйно чинного законодавотва }кра!ни Рев|з!йна ком|о|я е органом управл1ння
1овариствъ рев|з1йна ком!с1я зд1йснтое ко|1щоль за ф|наллсово_господаРсько}о дйльн1стто
товариства.

у 2015 роц| повноваження рев1зора ||А1 (всвсвтт> Антоново[ Ёад|| Басил!вн1 було
припинено та обрано рев|зора ||А] кБ€Бсв!т) 8родзинську Флену €ерг1!вну.
8!дпов|дно до функц|й рев1з1йно[ ком!о1] Рев|зором 1овариотва проведено т1л!|нову

порев|рку ф|нансово_господарсько] д|яльност| 11Ат (всвсв!т) за пер!од з 01.01.2015 по
з!.\2.2015 р1к з мето!о н4д{|[1ня 3агшльним зборам акц1онер1в 1овариства висновку щодо
дотримання 1овариством вимог з{жонодавства }кра!ни, адекватноот! ведення
бщгалтерського обл1ц, доотов!рноот1, повнот|1 та точност1 ф!наноово| зв!тноот1 пАт
к3€Б€8[1> за 2015 р|к.

Б ход| проведення перев!ркп6улп використан| наотупн| докр{е}тти:
1. Р1чна ф1нансова зв|тн|оть 1овариства у склад|:
1.1. <Балано (3в|т про ф|наноовий отан) на31.12.2015р.> (форма)х[э 1),

1.2. к3в|т про ф!нансов| результати (3в1т про сукупний дох1д) за20|5 р|о (форма }хго 2),

1.3. <3в|т про рух що1пових котшг|в (за прятлим методом)> (форма !т[я 3),
1.4. <3в1т про власний кап!талл> (форма }т[э 4),
1.5. <|[ро прим!тки до р|нно[ ф|нансово] зв|тност1>.
2. йатер|а-тти податково] зв|тност|, анал1з окремих економ|чних показник|в'
3. 8исновок незалежного аудиторапродостов|рн!сть ф1наноово! зв1тност1 |[убл1нного
акц1онерного товариства кБ€Б€811> станом на 3|.!2.20!5 р|к, п!дготовлений
Аудиторська'ф1рма 1ФБ <Аудит-€тандарт>.
|[ерев|ркото досл|д:к увы!иоя наотупн1 питання :

1.Ф1наноовий а*тазт|з 1овариства' а оаме:
. аншт1з структури акгив1в;
. анал:1з сщуктуРи паоив|в;
. анатт!з ф|наноових результат|в за 2015 р1к;
. оц|нка л1кв|дноот1 та ф|нансово[ ст|йкост|;
. анал1з рентабельност1.
2.Анал|з ефективност1 роботи .{иретоора 1овариотва щодо управп1ння мйном 1

ф|нансовими реоурса:т1и.
з. Фгляд результат|в нез€!.ле)кного аудиту. Анал1з об'ективноот| ф1наноово] зв|тноот|
[овариства та !] в|дпов|дност! вимогалд чинного з!|конод.вства 9кра!ни.

Рионовки Рев1з1йно] ком|с|| (Рев|зора) за результат{}ми перев|рки затверджено на
зас1дштн! рев|з!йно! ком|с!] та надано на затвердження 3ага.гльних збор|в акц|онер|в.

Б зв1тному роц1 Рев!зором не вносилися пропозиц|| до порядку денного 3агальних
збор!в та не бра.глась учаоть у зао|даннях [{аглядово[ ради.

Б зв|тному роц| позапланових (опец|шльних) перев|рок, як! можщь проводитутся за

), за р|:шенням 3агалльних збор|в, Ёаглядово| раАи,
,{иректора або на (акц!онера), як| на момент подання вимоги сукупно е

влаониками не проотих акц|й 1овариства' не проводилооь.

++
(")

Рев!зор пАт

''{,|ь'.

Бродзинська Ф. €.


