Звіт та висновки
ревізійної комісії ПАТ «Закарпатгаз» за 2014 рік
Нинішній склад ревізійної комісії був затверджений загальними зборами
акціонерів, які відбулись 21.05.2013 року.
23.12.2013 р. на засіданні Ревізійної комісії (протокол 23/12-2013) обрано
голову та секретаря Ревізійної комісії Товариства.
Протягом звітного періоду проводилися засідання ревізійної комісії, на яких
розглядались питання щодо стану розрахунків із споживачами природного газу,
фінансово-господарської діяльності товариства та окремих філій, стану дебіторськокредиторської заборгованості товариства та інші питання. Результати перевірок
ревізійної комісії доводились Правлінню товариства.
На засіданнях розглядалися звіти фінансово-господарської діяльності
товариства, проводились аналізи виконання доведених планів та завдань, виконання
інвестиційної програми. На останньому засіданні комісією розглядались результати
незалежної аудиторської перевірки проведеної ТОВ «АУДИТИОРСЬКА ФІРМА»
АНАЛІТИК ПАРТНЕРИ» згідно укладеного Договору про надання аудиторських
послуг.
Акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Закарпатгаз»
засноване відповідно до рішення Державного комітету України по нафті i газу від 14
березня 1994 року №126 шляхом перетворення Державного підприємства по
газопостачанню та газифікації «Закарпатгаз» у відкрите акціонерне товариство на
підставі Указу Президента України від 15 червня 1993 року «Про корпоратизацію
підприємств» та є правонаступником уcix прав та обов’язків
державного
підприємства по газопостачанню та газифікації «Закарпатгаз», відкритого
акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Закарпатгаз». З
22.11.2010р. підприємство змінило назву на публічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації «Закарпатгаз» у відповідності до Закону України «Про
акціонерні товариства».
Основні види діяльності за КВЕД -2010 товариство здійснює на підставі
отриманих ліцензій:
по коду 35.22 - Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні)
трубопроводи ;
по коду 35.23 – Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи ;
по коду 42.21 – Будівництво трубопроводів;
по коду 43.22 – Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціювання;
по коду 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в
спеціалізованих магазинах;
по коду 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
Статутний капітал товариства становить 631 556,00 грн. i поділений на 2 526
224 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 грн. 25 коп. кожна.
Статутний капітал протягом 2014 року не змінювався.
Акціонерами товариства є юридичні та фізичні особи України, що набули права
власності на акції товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством
України та Статутом.
Станом на 31.12.2014 року загальна кількість акціонерів ПАТ « Закарпатгаз»
склала 420 ocіб, в тому числі:
- 404 акціонерів - фізичні особи, яким належать 33,22 % акцій статутного
капіталу;
– 16 акціонерів - юридичні особи, яким належить 66,78 % акцій.
Згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (станом на
31.12.2014 р.) депозитарні установи в яких зберігаються акцій товариства є :
 ПАТ «Банк» Кліринговий дім» 99,7923 %
 ПАТ «Аграрний комерційний банк» 0, 2021 %

 ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» 0,0006 %
 ТОВ «Фінансова компанія «ДЕКРА» 0,0050 %
 ТОВ «Онікс-ІВА» 0, 0001 %
На балансі Товариства станом на 31.12.2014 року обліковуються основні
засоби за первісною вартістю 356,8 млн. грн. та залишковою вартістю 215,6 млн. грн.
В порівнянні з 2013. балансова вартість збільшилась на 30,2 млн. грн.
Приріст основних засобів та нематеріальних активів відбулося за рахунок
безоплатно отриманих на баланс Товариства газопроводів i споруд від селищних та
міських рад без переходу права власності, за рішеннями місцевих органів влади
та за рахунок коштів Товариства введених в експлуатацію основних засобів та
нематеріальних активів.
Рівень зношеності основних фондів станом на 01.01.2014 року складав -38
% на 31.12.2014 року – 40% .
Товариством застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.
Збиток товариства за 2014 рік складає 9,0 млн. грн.
Первісна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у
валюті балансу на 01.01.2014 року становила 115, 1 млн. грн. на 31.12.2013 року 149,
2 млн. грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у валюті балансу
станом на 01.01.2014 року склала в сумі 75,5 млн. грн., станом на 31.12.2014 року
121,9 млн. грн.
Фінансова звітність товариством складена у повному обсязі, на підставі даних
синтетичного обліку головного підприємства та наданих філіями фінансових
звітностей відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан
товариства станом на 31.12.2014 року, фінансові результати і рух грошових коштів за
рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Дані, наведені вище, представлені в аналітичному та синтетичному
бухгалтерському обліку piчної звітності товариства та підтверджуються аудиторським
висновком незалежної аудиторської перевірки ТОВ «АУДИТИОРСЬКА ФІРМА»
АНАЛІТИК ПАРТНЕРИ».
За результатами перевірки, наданих правлінням, звітних документів та з
врахуванням проведених ревізій i перевірок ПАТ «Закарпатгаз», ревізійна комісія
Товариства підтверджує достовірність звіту правління, валюти балансу, прибутку,
основних результатів діяльності, а також відповідність діяльності Товариства Статуту
та діючому законодавству.
Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити баланс та
фінансову звітність товариства за 2014 рік.

