ЗВІТ – ВИСНОВОК
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ “ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО“ ЗА 2016 РІК

Ревізійна комісія ПАТ “Львівобленерго“ в складі:
Голова комісії

Горбунов Сергій Олегович

Члени комісії:

Ерхарт Тетяна Олександрівна
Андрух Наталія Адамівна

здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за період з
01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.
Основними питаннями перевірки були:
1. Перевірка стану бухгалтерського обліку та правильність складання балансів
Товариства та дочірніх підприємств, звітної документації для податкових та
інших органів державного управління.
2. Перевірка обліку та забезпечення збереження матеріальних цінностей.
3. Перевірка документів по інвентаризації майна.
Ревізійна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів 20 березня 2014
року, в своїй роботі керувалась законодавством України, статутом Товариства,
наказами та розпорядженнями Товариства.
За

звітний

період

проведено

перевірки

дотримання

чинного

законодавства по виплаті зарплати, руху коштів та їх цільового використання,
роботи з побутовими споживачами, виконання інвестиційної програми,
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забезпечення виробничої діяльності матеріальними ресурсами, господарської
діяльності структурних підрозділів.
Заяв і скарг від акціонерів ПАТ “Львівобленерго“ до Ревізійної комісії не
надходило.
Згідно зі Статутом Товариства комісією було здійснено перевірку річної
фінансової звітності ПАТ ”Львівобленерго“ за 2016 рік, до складу якої увійшли
наступні форми:
- Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.
- Консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний
дохід) на 31.12.2016р.
- Звіт про рух грошових коштів за 2016 р.
- Звітні дані про основні показники діяльності підприємства за 2016 р.
Фінансову звітність підготовлено бухгалтерією ПАТ ”Львівобленерго“ у
відповідності до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІV та міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обліковою політикою,
принципи якої залишились незмінними протягом 2016 р.
На підтвердження фінансової звітності за 2016 р. була проведена річна
інвентаризація активів та зобов’язань.
Так, згідно з наказом ПАТ ”Львівобленерго” від 30.09.2016 р. № 560
проведено повну інвентаризацію з перевіркою фактичної наявності та
документального підтвердження товарно-матеріальних цінностей на складах і в
підзвіті станом на 01.10.2016 р., основних засобів, нематеріальних активів в
експлуатації та на складах станом на 31.10.2016 р., грошових коштів,
документів та розрахунків, незавершеного будівництва станом на 31.12.2016 р..
Результати діяльності ПАТ “Львівобленерго“
за 2016 рік
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тис. грн. без ПДВ
Чистий дохід від реалізації
продукції ( товарів, робіт, послуг)

4 354 112

Собівартість реалізованої
продукції

4 480 694

Інші доходи

219 652

Інші витрати

149 502

Витрати з податку на прибуток
Чистий збиток

(- 45 548 )
101 980

Корисний відпуск електроенергії споживачам за 2016 рік становив
3.915,900 млн. кВт. год., що на 115,155 млн. кВт. год. більше попереднього року
(3.800,745 млн. кВт. год. – 2015 рік). Обсяг споживання власними споживачами
виріс на 109,506 млн. кВт. год. , обсяг передачі незалежними постачальниками
(транзит) – на 5,649 млн. кВт. год. Технологічні витрати електроенергії склали
за 2016 рік 13,34 % при нормативі 16,41 %, що нижче нормативу на 3,07 %.
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду збільшилась на
71.474 тис. грн. і склала 208.795 тис. грн. проти 137.321 тис. грн. на початок
року, в тому числі:
- за товари, роботи, послуги – на 65.259 тис. грн.,
- за розрахунками з бюджетом – 32.479 тис. грн..
Однак , по деяких статтях відбулось і зменшення, а саме:
- за виданими авансами – на 3.195 тис. грн.,
- за одержаними векселями – на 820 тис. грн.,
- інша поточна заборгованість – на 22.249 тис. грн..
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Кредиторська заборгованість на кінець 2016 року становить 358.799 тис.
грн. відносно 285.770 тис. грн. на початок звітного періоду, що більше на
73.029 тис. грн.
Збільшення поточних зобов’язань за:
- одержаними авансами – на 85.231 тис. грн.,
- товари, роботи, послуги – на 15.487 тис. грн.,
- розрахунками зі страхування - на 266 тис. грн.
- розрахунками з оплати праці – на 4.528 тис. грн..
Проте слід відзначити і зменшення поточних зобов’язань за:
- розрахунками з бюджетом – на 23.638 тис. грн.,
- довгостроковими зобов'язаннями - 4.868 тис. грн.
- виданими векселями – на 62 тис. грн.,
- іншими поточними зобов’язаннями - на 3.915 тис. грн.
Станом на 01.01.2016 р. вартість забезпечення та резерв сумнівних боргів
становить 44.172 тис. грн., в тому числі: резерв відпусток - 22.404 тис. грн.,
резерв сумнівних боргів - 21.768 тис. грн.
За період 2016 р. було нараховано резерв відпусток в сумі - 51.959 тис.
грн., а використано – 47.114 тис. грн.. Резерв сумнівних боргів зменшився на
4.175 тис. грн. і на кінець звітного періоду становив 17.593 тис. грн.
Станом на 01.01.2017 р. вартість забезпечення та резерв сумнівних боргів
становить 44.842 тис. грн., в тому числі, резерв відпусток - 27.249 тис. грн.
Згідно з даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2016 р. первісна
вартість основних засобів становить 4.623.128 тис. грн. Залишкова вартість
основних засобів Товариства складає 3.249.179 тис. грн., з них:
-

будівлі, споруди, передавальні пристрої – 2.383.200 тис. грн.

-

машини та обладнання – 821.101 тис. грн.
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-

транспортні засоби - 24.818 тис. грн.

-

інструменти, прилади – 13.175 тис. грн.

-

інші основні засоби – 6.885 тис. грн.

На кінець 2016 року «Незавершені капітальні інвестиції» склали –
115.984 тис. грн. Це капітальні інвестиції у будівництво, введення яких в
експлуатацію пов’язане з довготривалістю будівництва.
Станом на 31.12.2016 р. виробничі запаси склали – 39.688 тис. грн., в
складі яких рахуються залишки матеріалів для ремонтів, комплектуючі
матеріали тощо.
Проведений аналіз основних статей витрат за 2016 рік свідчить, що
собівартість реалізованої продукції по відношенню до 2015 року збільшилась
на 1.241.743 тис. грн., в тому числі витрати за куповану електроенергію зросли
на 1.028.489 тис. грн., витрати на оплату праці з відрахуваннями зросли на
130.372 тис. грн.. Адміністративні витрати за 2016 рік склали 89.789 тис. грн. ,
що більше за попередній рік (69.661 тис. грн.) на 28,8 %.
На фінансування інвестиційних програм направлено у 2016 р. 264.985,03
тис. грн. без ПДВ при плановій величині 269.649,55 тис. грн. Залишилось не
профінансовано 4.664,52 тис. грн.. Освоєно – 263.886,29 тис. грн.
Протягом 2016 року Товариство одержало позикових коштів на суму
695.570 тис. грн., повернуло 536.395 тис. грн.
Динаміка кредитного завантаження змінюється в сторону збільшення.
Короткострокові кредити банків на кінець року склали 218.750 тис. грн.
відносно 59.575 тис. грн., що були на початок року. Ріст становить 159.175 тис.
грн., що свідчить про залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових
коштів.
За 2016 рік фінансові послуги по обслуговуванню кредитів становлять
7.836 тис. грн.
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Станом на 31.12.2016 р. статутний капітал товариства складає 48.493 тис.
грн. Вартість чистих активів на кінець звітного періоду склала 3.025.365 тис.
грн.
Валюта балансу на початок 2016 року склала 3.860.314 тис. грн., на
кінець звітного періоду – 3.680.221 тис. грн.
З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат результат від
звичайної діяльності до оподаткування за 2016 р склав 56.432 тис. грн. збитку,
витрати з податку на прибуток 45.548 тис. грн. Відповідно чистий збиток за
2016 р. становить 101.980 тис. грн.
За підсумками діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, а також
за станом чистих активів Товариство характеризується як фінансове стійке,
платоспроможне, ліквідне. Оскільки власний капітал в 4 рази перевищує суму
зобов’язань, діяльність Товариства вважається стабільною.
Планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства та
перевірка річного балансу та звіту про прибутки чи збитки свідчить, що:
1. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності
здійснювалось відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють
бухгалтерський облік та оподаткування в Україні, а також Облікової політики,
прийнятої Товариством.
2. Звіт складений на основі звітних даних структурних підрозділів
Товариства та Дочірніх підприємств в повному обсязі у відповідності до
затверджених форм.
3. Аналіз бухгалтерської звітності (балансу, додатків до балансу,
первинних документів за 2016 рік), свідчить про достовірність обліку
господарських операцій та правильне відображення товарних, майнових та
фінансових потоків.
За результатами перевірки наданих Правлінням звітних документів, з
врахуванням результатів проведених ревізій, перевірок контролюючими
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оргfiIами Ревiзiйна комiсiя пiдтвердхсуе достовiфiстъ фактичнкх даII}D( звiry
Правлiння, ватrюМ балансу, прибугку, осЁовнttхрезультатiв дiяльностi, а також
вiдповiднiсть дiяльностi Товариства Статуry i чинному законодавству.
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