
зв|т
Рев!з!йно[ ком1с1| (Рев!зора)

[1убл1нного акц1онерного товариства <<8€0,€Б[1>
за результатами д1яльност! за 2014 р1к

м. 1&!в 24.04.2015р.

Бйпов1дно до вимог чи1!ного з€конод€вотва 9кра!ни Рев1з|йна ком1о|я (Рев1зор)
акц1онерного товариства повинна зв!трати 3агальним зборам акц!онер|в про сво1о

д1яльн|оть.
|!орялком денним цих заг.!"льних збор1в передбанений 3в1т Рев1з|йно] ком|с|] (Рев|зора)

акц!онер|в пАт (всвсв1т) (нада-тл1 - 1овариотво) щодо !] д!яльност! у 2014 рош!.
!ей зв|т ск.т|адено в1дпов|дно до вимог €тацту товариотва та чинного законодавства

}кра|ни.
3г|дно [{инного законодавства 9кра!ни Рев|з|йна ком1сй е орг:}ном управл1ння

1овариотва, рев|з1йна ком1с|я зд|йснтое конщопь за ф|нансово-гооподарсько1о д1яльн!стхо
товариства.

у 2014 роц1 рев!зором ||А1 к8€Б€8]1> було обрано Антонову Ёад1то 8асил1вну.
8|дпов!дно до функц|и рев1з|йно| ком1с1] Рев1зором 1овариства проведено планову
перев1рку ф|нансово-господароько| д!ятльност! пАт (всвсв!т) за пер1од з 01.01 .2014 ло
з\.|2.2014 р1к з мото1о над.}ння 3агатльним зборам акц1онер1в 1овариотва вионовку щодо
дотримання 1овариотвом вимог з{!конодавотва }кра|ни, адекватност1 ведення
бухгалтероького обл|ч, достов!рноот|, повнот\4 та точноот! ф|наноово| зв|тност! пАт
к3€Б€Б1[> за 2014 р!к.

8 ход| проведення перев!ркпбу;тл викориот{}н| насцпн1 доку|!{енти:
1. Р1чна ф1нансова зв!ттл|оть 1овариства у октл4д1:

1.1. <Балано (3в1т про ф!наноовий стан) на3|.12.2014р.> (форма },{! 1),

1.2. <3в1т про ф1нансов| результат14 (3в|т про сукупний дох1д) за2014 р1о (форма )\! 2),
1.3. к3в|т про рух гро!пових котптБ (за прямим методом)> (форма ]\ъ 3)'
1.4. к3в|т про власний кап|тагш (форма }.[э 4),
1.5. к|!ро прим|тки до р1нно| ф!нштсово] зв!тност1>.
2. йатер|алли податково| зв|тноот|, аналл|з окремих економ|чних показник1в.
3. Бисновок незале}кного аудиторапродостов|рн1сть ф|нансово] зв!тност| |[убл|нного
акц1онерного товариствакБ€Б€811> отаном на 3|.|2.20!4р|к, п1дготовлений тов
<Аулиторська ф1рма <}крф1нансаудит).
||ерев1рко:о досл|д>кув а[!у1ся наоцпн1 питання:
1.Ф|нансовий ана;т|з [овариства' а о{|ме:

. аЁал|з сщуктури актив|в;

. аналл|з сщуктури пасив!в;

. анал|з ф|нансових результат1в за 2014 р!к;

. оц!нка л1кв1дност! та ф1нансово? ст1йкоот!;

. анал|з рентабельност|.
2'Аныт|з ефективност| роботи .{иректора 1овариотва щодо управл|ння мйном 1

ф1наноовими реоуро!|ми.
3. Фгляд результат|в незале)кного аудиту. &шл|з об'екгивноот| ф|наттсово] зв|тност|
1овариства та !] в1дгов!дност1 в:.плогам т!инного з.|конод1вства )/кршни.

8исновки Рев1з!йно] ком!с1[ (Рев|зора) за результатами перев1рки затверджено на
зас1данн| рев1з1йно| ком|с|] та надано на затвердження 3агальних збор|в акц|онер|в.

8 зв1тному роц| Рев!зором не вносилися пропозиц|[ до порядку денного 3агальних
збор1в та не бралаоь участь у зас1даннях Ёаглядово| рали.

Б зв|тному роц1 позат1л,|[тових (спец|алльних) перев!рок, як1 моэкщь проводит!1ся за
1н!ц1ативото Рев|з|йно] ком|о![ !зора), за р1тшенням 3агальних збор|в, Ёаглядово] ради,
,{иректора або на вимогу ), як! на момент подання вимоги оукупно с
влаоник.!ми не мен1пе акц|й [овариотва' не проводилось.
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