
Звіт і висновки Ревізійної комісії
щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

 за 2011 рік

Загальними зборами акціонерів, які відбулись 12.04.2011 р. обрано Ревізійну комісію ПАТ 
“Прикарпаттяобленерго”  у наступному складі:
Безуглий Олексій Юрійович    - Голова Ревізійної комісії;
Луцась Андрій Євгенович        - член Ревізійної комісії;
Пазюк Наталія Василівна         - член Ревізійної комісії.

Протягом звітного періоду окремих доручень від Наглядової Ради чи від акціонерів, 
які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, щодо проведення позачергових 
перевірок фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства Ревізійній 
комісії не надходило. 

Ревізійною комісією відповідно до покладених на неї завдань за власною ініціативою 
проведено перевірку щодо дотримання порядку та строків виплати дивідендів за 2010 рік. 
Перевіркою встановлено, що виплата дивідендів проводиться відповідно до вимог чинного 
законодавства та Статуту Товариства. Порушень щодо строків та порядку виплати 
дивідендів не виявлено. Товариством на виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 
12.04.2011 р. здійснено всі необхідні заходи щодо забезпечення реалізації права акціонерів 
на отримання ними дивідендів. Станом на 01.01.2012 р. виплачено дивіденди на загальну 
суму 2 213 000,41 грн., що складає більше ніж 90 % від суми нарахованих дивідендів за 2010 
рік. Протягом звітного періоду виплачено дивіденди за попередні періоди на загальну суму 
108,85 грн.  

На виконання вимог чинного законодавства та Статуту Товариства, Ревізійною 
комісією проведено перевірку фінансових звітів Товариства за 2011 рік, що включають 
Баланс станом на 31.12.2011 р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, 
Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової 
звітності, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Для 
проведення вказаної перевірки було залучено аудиторську фірму “Аудит –Сервіс  ІНК”, що 
відповідає вимогам п.3.6. Положення про Ревізійну комісію. Результати перевірки 
оформлено аудиторським висновком.

За наслідками проведеної перевірки Ревізійна комісія вважає за можливе підтвердити, 
що фінансові звіти ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2011 рік представляють достовірно в 
усіх аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2011 року, фінансові результати та 
рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. з 
валютою балансу 1 198 591 тис. грн. та звіт про фінансові результати за 12 місяців 2011 р. із 
сумою чистого прибутку 78 360 тис. грн., об’єктивно відображає фінансову інформацію про 
діяльність Товариства протягом звітного періоду.

Голова ревізійної комісії О.Ю. Безуглий


