Звіт і висновки Ревізійної комісії
щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
за 2014 рік
Загальними зборами акціонерів, які відбулись 19.03.2014 р. обрано Ревізійну комісію
ПАТ “Прикарпаттяобленерго” ( далі- Комісія) 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 Товариства Ревізійній комісії не надходило.
Тому, згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, Ревізійною комісією, відповідно
до п. 3.2 Положення про Ревізійну

комісію,

проведено перевірку фінансових звітів

Товариства за 2014 рік, а саме:
- Балансу на 31.12.2014 р.;
- Звіту про фінансові результати підприємства;
- Звіту про рух грошових коштів;
- Звіту про власний капітал;
- Приміток до річної звітності;
- Інших форм звітності.
Для проведення вказаної перевірки було залучено додатково аудиторську фірму
“Аудит –Сервіс

ІНК”, що відповідає вимогам п.3.6. Положення про Ревізійну комісію.

Результати перевірки оформлено аудиторським висновком.
В результаті перевірки Ревізійна комісія зробила висновок, що фінансова звітність
підготовлена бухгалтерією ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у відповідності до Закону України
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-XIV (з
наступними змінами та доповненнями) та Національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку.
Також, Ревізійна комісія вважає за можливе підтвердити, що фінансові звіти ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік представляють достовірно в усіх аспектах фінансовий
стан Товариства на 31 грудня 2014 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 31.12.2014 р. з валютою балансу
1 571 975 тис. грн. та звіт про фінансові результати за 12 місяців 2014 р. із сумою чистого
прибутку 36 176 тис. грн., об’єктивно відображає фінансову інформацію про діяльність
Товариства протягом звітного періоду.
Голова ревізійної комісії

О.Ю. Безуглий

