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2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери
загальна номінальна вартість
власних випусків,
викуплені протягом у відсотках від статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних
випусків протягом періоду
Вартість чистих активів

Період
звітний
568922
512562
0
8969
37239
1662
416899
23864
23070
95537
56486
0
0
4772760
0

попередній
569610
519252
0
7002
33676
1116
402618
23864
2711
114823
52169
-0,01
-0,01
47727600
0

0

0

0

0

416899

402618

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органом управлянні товариства є загальні збори акціонерів, наглядова рада товариства, ревізійна комісія та
виконавча дирекція.
Інформація про посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради - Комаренко Олександр Іванович; ( паспорт: СО, 914953, 04.07.2002,
Шевченківським Ру МУ МВС України в .Київській області); 1956 року народження. Освіта: Вища. Київський
університет ім Шевченко. Стаж керівної роботи (років): 15. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав: заступник начальника управління державної служби України.. Працює віце-президентом НАК
"Енергетична компанія України". Керує роботою Наглядової ради ВАТ"Волиньобленерго"., скликає засідання
Наглядової ради, підписує листи, що направляються Наглядовою радою товариству, бере участь та голосує на
засідання Наглядової ради, розглядає та опрацьовує матеріали, що надаються товариством на розгляд
Наглядовій раді, здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її
повноважень.
Член Наглядової ради - Чижевська Ірина Анатолівна; ( паспорт: МЕ, 264622, 04.03.2003, Києво-

Святошинським РВ ГУ МВС України в Київський області); 1979 року народження. Освіта: Вища. Київський
національний економічний університет. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав: Директор Департаменту економіки і фінансів НАК "Енергетична компанія
України". На даний час працює директором Департаменту економіки і фінансів НАК "Енергетична компанія
України". У випадку відсутності Голови Наглядової ради виконує його функції, як заступник Голови
Наглядової ради товариства. Бере участь та голосує на засіданнях Наглядової ради товариства, розглядає та
опрацьовує матеріали, що надаються Товариством на розгляд Наглядовій раді, здійснює інші функції члена
Наглядової ради, необхідні для діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.
Член Наглядової ради - Лукашевич Світлана Вікторівна; ( паспорт: СН, 964089, 26.11.1998, Радянський
РУ МУ МВС України в м.Київ); 1976 року народження. Освіта: Вища. Київський національний економічний
університет.. Стаж керівної роботи (років): 8. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Начальник нормативно-правового відділу Департаменту корпоративного управління та правового
забезпечення НАК "Енергетична компанія України". На даний час працює головним спеціалістом відділу
реформування ринку електроенергії Управління зовнішньоекономічного співробітництва та реформування
ринку електроенергії НАК "Енергетична компанія України". Веде діловодство Наглядової ради, оформляє
протоколи засідань Наглядової ради, готує та оформляє інші документи Наглядової ради , повідомляє членів
Наглядової ради про засідання та забезпечує неохідними для розгляду матеріалами, бере участь та голосує на
засіданнях Наглядової ради, здійснює інші функції члена Наглядової ради товариства, які необхідні для
діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.
Член Наглядової ради - Токарєва Людмила Михайлівна; ( паспорт: СН, 944564, 19.01.1999,
Старокиївський РУ ГУ МВС України в м.Київ); 1956 року народження. Освіта: Вища. Київський технологічний
інститут харчової промисловості.. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав: Начальник управління оперативного моніторингу Департаменту генерації НАК
"Енергетична компанія України".. На даний час працює заступником директора Департаменту генерації НАК
"Енергетична компанія України". Бере участь та голосує на засіданнях Нагядової ради товариства, розглядає
та опрацьовує матеріали, що надаються товариством на розгляд Наглядовій раді, здійснює інші функції члена
Наглядової ради, необхідні для діяльності Наглядової ради в межах її повноважень
Член Наглядової ради - Петренко Наталія Миколаївна; ( паспорт: СН, 610531, 13.09.1997, КСвятошинським РВГУМВС України в Київській області); 1964 року народження. Освіта: Вища.. Стаж керівної
роботи (років): 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Начальник відділу майнових
питань Департаменту корпоративного управління та правового забезпечення НАК "Енергетична компанія
України".. На даний час працює начальником відділу формування та моніторингу галузевих балансів
Департаменту паливо-енергетичних балансів НАК "Енергетична компанія України". Бере участь та голосує на
засіданнях Наглядової ради, розглядає та опрацьовує матеріали, що надаються товариством на розгляд
Наглядовій раді.
Член Наглядової ради - Гузь Микола Павлович; ( паспорт: СН, 469293, 03.04.1997, Дніпропетровським РУ
МВ УМВС України в м.Київ); 1951 року народження. Освіта: Вища. Київський політехнічний інститут. Стаж
керівної роботи (років): 2. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Заступник
начальника електротехнічної служби АК "Київенерго". На даний час працює заступником начальника відділу
технічного розвитку електричних мереж Департаменту дистриб"юції НАК "Енергетична компанія України".
Бере участь та голосує на засіданнях Наглядової ради товариства, розглядає та опрацьовує матеріали, що
надаються товариством на розгляд Наглядовій раді товариством, здійснює інші функції члена Наглядової ради
товариства, необхідні для діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.
Член Наглядової ради - Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України". Згідно
доручення № 159 від 30.12..10р , представляє інтереси в Наглядовій раді згідно з усіма правами та
обов"язками члена Наглядової ради, визначиними законодавством України, Статутом та внутрішніми
нормативними документами - Никонець Наталія Миколаївна.. - головний спеціаліст відділу організації та
координації роботи загальних зборів Департаменту правового забезпечення та корпоративного управління
НАК "Енергетична компаннія України"
Голова Ревізійної комісії - Звязкіна Галина Матвіївна; ( паспорт: МА, 870733, 12.08.2000, Зарічним РВ
СМУ УМВС України у Сумській області.); 1952 року народження. Освіта: Вища.. Стаж керівної роботи (років):
11. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Начальник відділу фінансового
планування, інвестиційної діяльності Управління економічного аналізу і планування Департаменту економіки
та фінансування НАК "Енергетична компанія України".. На даний час працює начальником відділу фінансового
планування, інвестиційної діяльності Управління економічного аналізу і планування Департаменту економіки
та фінансів НАК "Енергетична компанія України". Є головою Ревізійної комісії, скликає засідання Ревізійної
комісії, розглядає фінансову звітність товариства, аналізує і надає висновки аналізу виконання фінансового
плану товариств, .здійснює інші функції необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах її
повноважень
Генеральний директор - Бурін Анатолій Олександрович; ( паспорт: АС, 303295, 09.06.1997, Луцьким МУ

УМВС України у Волинській області); 1941 року народження. Освіта: Вища. Київський політехнічний інститут.
Стаж керівної роботи (років): 38. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Голова
правління ВАТ "Волиньобленерго". Здійснює керівництво товариства в межах повноважень, визначених
Статутом, Положенням про Виконавчий орган товариства та контрактом, скликає засідання дирекції,
організовує ведення протоколів засідання дирекції. Виступає від імені дирекції на загальних зборах
акціонерів, на засіданнях Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства та інші функції необхідні для
організації діяльності товариства в межах повноважень, визначених Положенням про Виконавчий орган,
Статутом та контрактом.
Член дирекції - Перчук Володимир Петрович; ( паспорт: АС, 216218, 03.06.1997, Луцьким УМ УМВС
України у Волинський області.); 1960 року народження. Освіта: Вища. Київський політехнічний інститут.. Стаж
керівної роботи (років): 22. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Головний інженер
ВАТ "Волиньобленерго". На даний час працює Директором з технічний питань ВАТ "Волиньобленерго". Бере
участь і голосує на засіданнях дирекції, розглядає та опрацьовує матеріали, що надаються на розгляд
Дирекції, здійснює інші функції для організації діяльності Дирекції товариства.
Член Дирекції - Іванов Дмитро Олександрович; ( паспорт: АС, 325944, 22.08.1997, Луцьким МУ УМВС
України у Волинській області).; 1960 року народження. Освіта: Вища.Київський політехнічний інститут.. Стаж
керівної роботи (років): 20. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Заступник голови
правління з комерціних питань. Займає посаду Директора з комерційних питань ВАТ "Волиньобленерго".
Виконує функції необхідні для організації діяльності товариства в межах Положення про Виконавчий орган
товариства та своїх функціональних обов"язки.
член Дирекції - Коберник Віталій Анатолійович; ( паспорт: КА, 500031, 03.09.1997, Червоноградський
МВВС України у Львівській області); 1973 року народження. Освіта: Вища. Львівський політехнічний інститут.
Стаж керівної роботи (років): 9. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Затупник
голови правління з економічних питань ВАТ "Волиньобленерго".. Займає посаду Директора з економіки та
фінансів. Виконує функції необхідні для організації діяльності товариства в межах Положення про Виконавчий
орган товариства та своїх функціональних обов"язки.
член Дирекції - Бляшевський Юрій Альбертович; ( паспорт: АС, 106497, 18.07.1996, Луцьким МУ УМВС
України у Волинській област); 1955 року народження. Освіта: Вища. Київський політехнічний інститут. Стаж
керівної роботи (років): 20. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Начальник
управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку Волинської облдержадміністрації.. Займає посаду
Директора з капітального будівництва і загальних питань ВАТ "Волиньобленерго". Виконує функції необхідні
для організації діяльності товариства в межах Положення про Виконавчий орган товариства та своїх
функціональних обов"язки.
Член Дирекції - Костяк Володимир Данилович; ( паспорт: АС, 818653, 26.06.2002, Луцький МУ УМВС
України у Волинській області).; 1947 року народження. Освіта: Вища. Львівський політехнічний інститут. Стаж
керівної роботи (років): 22. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Директор Луцької
міської філії ВАТ "Волиньобленерго". в 2010 році працював Директором Луцької міської філії. В своїй роботі
керується Положенням про Виконавчий орган ВАТ "Волиньобленерго" .
член Дирекції - Смусь Віталій Леонідович; ( паспорт: АС, 208999, 17.04.1997, Луцьким МУ УМВС України у
Волинській області); 1976 року народження. Освіта: Вища. Волинський державний університет ім Лесі
Українки.. Стаж керівної роботи (років): 8. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
Начальник юридичного відділу ВАТ "Волиньобленерго". Займає посаду заступника генерального директора
ВАТ "Волиньобленерго"з юридичних питань, є секретарем дирекції.
Член Дирекції. - Стасюк Микола Васильович; ( паспорт: АС, 743280, 15.03.2001, Рожищенським МУ УМВС
України у Волинській області); 1960 року народження. Освіта: Вища. Луцький технічний університет. Стаж
керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Директор
Рожищенської філіїї ВАТ "Волиньобленерго". Працює директором Рожищенської філії ВАТ "Волиньобленерго".
В своїй діяльності керується Положенням про Виконавчий орган
Член Дирекції - Боровський Вадим Володимирович; ( паспорт: АС, 333185, 04.09.1997, Луцьким МУ
УМВС України у Волинській області); 1958 року народження. Освіта: Вища. Львівський політехнічний інститут.
Стаж керівної роботи (років): 23. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Головний
бухгалтер ВАТ "Волиньобленерго".. Працює головний бухгалтером ВАТ "Волиньобленерго". Виконує функції
необхідні для організації діяльності товариства в межах Положення про Виконавчий орган товариства та своїх
функціональних обов"язків.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паїв)
Юридичні особи:
Міністерство енергетики та електрифікації України (код за ЄДРПОУ 00013741), місцезнаходження:
Хрещатик,30, Київ, Київський, Київська, , 01001. Засновнику належить 100% від загальної кількості акцій
(часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 16.07.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - № 543/1/10, орган, що
зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера UA4000078950, тип цінного папера – , форма існування - Бездокументарна, форма випуску - Іменні,
номінальною вартістю 0,05 грн. у кількості 477276000 штук, загальною номінальною вартістю 23863800 грн.,
що складає 100% у статутному капіталі. Торгівля цінними паперами товариства здійснюється на вторинному
ринку, лістинг цінних паперів товариства на фондовій біржі не проводився.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у
депозитарній системі України
            Рішенням позачергових зборів акціонерів від 10.06.2010 р. Прийнято рішення про переведення
випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну, у зв”язки з цим з 31 серпня 2010 р
припинено ведення реєстру акціонерів і з 3 вересня 2010 р. Припинена дія договору з реєстратором ВАТ
„Фінансова компанія „Укрнафтогаз”. ВАТ „Національний депозитарій України” визначено як депозитарій, який
буде обслуговувати випуск акцій ВАТ „Волиньобленерго”, ЄДРПОУ 30370711, 01001, м.Київ, вул..Б.Грінченка,
3, ліцензія АВ”189650 від 19.09.2006р.
6. Інформація про загальні збори
      6.1.Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 11.03.2010 року. Кворум зборів: 96,18% до
загальної кількості голосів. Порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ "Волиньобленерго" та
затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонер товариства.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Волиньобленерго" за 2009
рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2009 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2009 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 рік та затвердження
нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.
Особи, що подали пропозиції до переліку питань порядку денного: НАК "Енергетична компанія України.
Результати розгляду питань порядку денного: Затверджені звіти виконавчого органу, наглядової та ревізійної
комісії., визначені основкі напрямки розвитку товариства 2 2010 році. Затверджена річна фінансова звітність,
затверджені нормативи розподілу прибутку на 2010 рік.
6.2.Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 10.06.2010 року. Кворум зборів: 96,17% до
загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ "Волиньобленерго" та
затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Про відміну рішення, прийнятого на загальних зборах акціонерів ВАТ "Волиньобленнерго" 11 березня 2010
року, з питання порядку денного "Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у
2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.
3. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.
4. Внесення змін до Статуту ВАТ "Волиньобленерго" щодо форми існування акцій товариствам.
5. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ "Волиньобленерго" з документарної на бездокументарну та
про дематеріалізацію випуску акцій товариства ( переведення випуску акцій документарної фоми існування у
бездокументарну форму існування).
6. Визначення способу повідомлення власників акцій товариства щодо прийняття рішення про
дематеріалізацію випуску акцій товариства.
7. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується та затвердження
умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів товариства.
8. Визначення зберігача, у якого товариства буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій
випуску, що дематеріалізуються, та затвердження умов договору з ним на відкриття рахунків у цінних
паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників цінних паперів товариства.
9. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства та припинення
дії (розірвання) договору з реєстратором товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів
товариства.
10. Про відкликання та обрання членів наглядової ради товаристваа.
11. Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії товариства.
12. Про відкликання та обрання керівника та членів виконавчого органу товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: НАК "Енергетична компанія України".
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: НАК "Енергетична компанія України"
Результати розгляду питань порядку денного: затверджені нові нормативи розподілу прибутку- 30% - фонд

виплати дивідендів, 5% - резервний фонд, 65% - фонд розвитку виробництва.,Принято рішення про
дематеріалізацію випуску акцій товариства, про переведення випуску акцій документарної форми існування у
бездокументарну., внесені відповідні зміни в Статут товариства. Визначено спосіб повідомлення
акціонерівтовариства про дематеріалізацію випуску акцій товариства - надсилання кожному акціонеру
рекомендованого поштового повідомлення. Визначено депозитарій ВАТ "Національний депозитарій України"та
затвердженно умови договору. Надано повноваження наглядовій раді товариства про визнчення зберігача, у
якого товариство буде відкривати рахунки власникам акцій. Визначена дата припинення ведення реєстру - 31
серпня 2010р. Та дата припинення договру з реєстратором - 03 вересня 2010р.Обрано новий склад
наглядової рад товаривта та ревізійної комісії.
6.3. Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 24.11.2010 року. Кворум зборів: 0,8658% до
загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ "Волиньобленерго" та
затвердження регламента роботи загальних зборів акціонерів ВАТ "Волиньобленерго".
2. Внесення змін до Статуту ВАТ "Волиньобленерго" шляхом викладення його у новій редакції у зв"язку з
приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною
найменування товариства.
3. Внесення змін до внутрішних нормативних документів ВАТ "Волиньобленерго".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: НАК "Енергетична компанія України"
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: НАК "Енергетична компаніяУКраїни"
Причини, чому загальні збори не відбулися: У відповідності до ст 41 Закону України "Про господрські
товариства" кворум для проведення зборів не досягнуто. Збори не є правомочними.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за
за простими
привілейованими за простими акціями за привілейованими акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
278100
0
0
0
дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на
0,0005827
0
0
0
одну акцію, грн.
Сума виплачених
0
0
0
0
дивідендів, грн.
Дата складення переліку
осіб, які мають право на 24.03.2010
0
0
0
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
01.07.2010
0
0
0
Рішення про виплату дивідендів прийнято на загальних зборах акціонерів від 24.03.2010р, дата складання
переліку осіб, які мають право на отримання дивіденжів - 24.03.2010р., дивіденди виплатити до 1 липня
2011 року.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:
            ПП "Аудиторська фірма "Аудит-Фаг" (код за ЄДРПОУ - 25089923), організаційно-правова форма:
Приватне пiдприємство. Місцезнаходження: вул.Шопена, 22а, оф.74, м. Луцьк, Луцький, Волинська, 43001.
Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 1850, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року.
Контактний телефон: (0332) 72-22-65, факс: (0332) 72-22-65. Основний вид діяльності: Аудитор
(аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. д/н
Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Аудитором Приватного підприємства аудиторської фірми "Аудит-ФАГ" проведено незалежну аудиторську
перевірку річної фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "Волиньобленерго" ( далі
"Товариство") за період діяльності з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року з метою визначення
достовірності фінансової звітності і її відповідності чинному законодавству та фінансовому стану Товариства
станом на 31 грудня 2010 року.
1.         Основні відомості про аудиторську фірму
1.         Повна назва: Приватне підприємство аудиторська фірма “Аудит – ФАГ”.
2.         Код за ЄДРПОУ: 25089923.
3.         Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 22А, оф. 74.
4.         Дата державної реєстрації: 26.11.1997 р.

5.         Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги,  
№ 1850 від 26.01.2001 р.
                6    .   Основні відомості про аудиторів:
       -   Форсюк Андрій Григорович: сертифікат аудитора серія А № 000965, виданий за рішенням
Аудиторської палати України № 45 від 16.05.1996р., продовжений за рішеннями АПУ № 89 від 25.04.2000 р.,
№ 147/2 від 31.03.2005р. і № 212/3 від 23.03.2010 р. та чинний до 16.05.2015 р.;
-    Домбровська Ольга Миколаївна: сертифікат аудитора серія А № 005904, виданий за рішенням
Аудиторської палати України № 148 від 28.04.2005 р. і продовжений за рішенням АПУ № 23/3 від 23.03.2010
р. та чинний до 28.04.2015 р.
2. Перелік перевірених фінансових звітів
- Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2010 року;
- Звіт про фінансові результати ( форма №2) за 2010 рік;
- Звіт про рух грошових коштів ( форма №3) за 2010 рік;
- Звіт про власний капітал (форма №4) за 2010 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2010 рік.
- Додаток до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами " за 2010 рік.
Відповідальність управлінського персоналу.
      Управлінський персонал ВАТ "Волиньобленерго" несе відповідальність за підготовку та достовірність
представлення фінансових звітів у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р № 996-ХІУ, Національних положень(стандартів) бухгалтерського
обліку, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою КМУ від 28.02.200р № 419.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього
контролю стосовно підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також
облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора:
   Відповідальність аудиторської фірми полягає у висловленні думки щодо цих фінансових звітів на підставі
проведеної аудиторської перевірки.
3.Нормативні документи, згідно з якими проведено аудиторську перевірку:
   Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22
квітня 1993 року № 3125-ХІІ ( в редакції Закону України від 14.09.2006 р. № 140-У), Міжнародних стандартів
аудиту і Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового
ринку, затвердженого рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006
року № 1528., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р за № 53/13320.
   Аудиторський висновок про фінансову звітність складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту
700, 701, 720.
   Ці нормативні документи вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування та
проведення аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять
суттєвих викривлень.
4. Опис виконаної аудиторами роботи:
    Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та
розкриття інформації , оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним
вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки, а
також оцінку загального подання фінансових звітів.
   Аудиторська перевірка здійснювалася шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації,
розкритих у фінансовій звітності, оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в України.
   Протягом 2010 року Товариство здійснювало бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову
політику та організацію бухгалтерського та податкового обліку від 31 грудня 2009 року №342.
   Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для
висловлення нашої думки.
5. Висновок аудиторів щодо фінансових звітів:
     Концептуальною основою, що використана при складанні фінансових звітів Відкритого акціонерного
товариства "Волиньобленерго" є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16 липня 1999 року № 996-ХІУ ( з наступними змінами і доповненнями) та Національні положення (
стандарти) бухгалтерського обліку України.
   Під час аудиторської перевірки встановлено, що показники фінансової звітності відповідають даним
бухгалтерського обліку і є взаємопов"язаними.
      На думку аудиторів існує несуттєва невпевненість щодо фінансових звітів, яка пов"язана з тим, що

аудитори не спостерігали за річною інвентаризацією активів, дебіторська та кредиторська заборгованість
підтверджені актам звірки розрахунків не в повному обсязі, твариство не провело переоцінку основних
засобів, які використовуються в господарській діяльності, але залишкова вартість дорівнює нулю,, товариство
не провело на дату балансу інвентаризація забезпечень наступних операційних витрат на виплату відпусток
працівників підприємства.
   На думку аудиторів, фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства "Волиньобленерго" за
винятком невідповідностей викладених вище і мають обмежений вплав на фінансові показники, в усіх
суттєвих аспектах справедливо й достовірно подає інформацію про фінансовий стан акціонерного товариства
станом на 31гудня 2010 року, реальний склад його активів, зобов"язань, власного капіталу, а також
результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період згідно з нормативними вимогами щодо
організації бухгалтерського обліку в Україні.
5. Висловлювання думки аудиторів щодо розкриття інформації за видатками активів, зобов"язань і власного
капіталу:
       Сукупна вартість відображених у фінансовій звітності активів Товариства станом на 31.12.2010 р.
становить 568 621 тис.грн., в тому числі:
- необоротні активи - 517 597 тис.грн.;
- оборотні активи - 51 276 тис.грн.;
- витрати майбутніх періодів - 49 тис.грн.
   У складі необоротних активів рахуються:
   - нематеріальні активи - 3 228 тис.грн.;
   - незавершене будівництво - 4 420 тис.грн.;
   - основні засоби - 512 562 тис.грн.;
   - довгострокова дебіторська заборгованість - 265 тис.грн.
У складі оборотних активів числяться:
   - виробничі запаси - 7002 тис.грн.;
     - дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги -36 748 тис.грн.;
   - дебіторська заборгованість за виданими авансами -98 тис.грн.;
   - інша поточна дебіторська заборгованість - 393 тис.грн.;
   - грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті - 1 662 тис.грн.;
   - інші оборотні активи - 3 406 тис.грн.
   Витрати майбутніх періодів становлять 49 тис.грн.
   Аудиторською перевіркою встановлено, що оцінка та класифікація активів у фінансовій звітності відповідає
П(С)БО 2 "Баланс" та іншим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, які регламентують облік
активів.
   Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало у звітному періоді необхідні вимоги щодо дотримання
принципів бухгалтерського обліку активів і відображення їх у фінансовій звітності.
   На підставі проведеної аудиторської перевірки обліку активів ми підтверджуємо, що за винятком впливу
коригувань, які могли би бути потрібні у зв"язку з нашою неучастю при інвентаризації активів, фінансова
звітність Товариства достовірно і в повному обсязі відображає вартість його активів на 31.12.2009 р.
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
      Думка аудитора щодо розкриття інформації за видатками зобов"язань.
Сукупна вартість зобов"язань обліковуються станом на 31.12.2010р складає 152 023 тис.грн., в тому числі:
- довгострокові зобов"язання - 95 537 тис.грн.;
- поточні зобов"язання - 56 486 тис.грн.
   У складі довгострокових зобов"язаннь відображено відстрочені податкові зобов"язання та інші довгострокові
зобов"язання.
Відстрочені податкові зобов"язання - 70 386 тис.грн.
Інші довгострокові зобов"язання - 25 151 тис.грн.
Вартість поточних зобов"язань становить 56 486 тис.грн., і до їх складу відноситься:
- короткострокові кредити банку -10 000 тис.грн.;
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями - 5 029 тис.грн.;
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 4 101тис.грн.;
- поточні зобв"зання за розрахунками:
     - з одержаних авансів - 26 451 тис.грн.;
     - з бюджетом - 6 244 тис.грн.;
     - зі страхування - 1 354 тис.грн.;
     - з оплати праці - 3 128 тис.грн.;
     - з учасниками -18 тис.грн.
   - інші поточні зобов"язання - 161 тис.грн.
    Аудиторською перевіркою встановлено, що оцінка та класифікація зобов"язань у фінансовій звітності

відповідає П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 11 "Зобов"язання".
   Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало у звітному періоді необхідні вимоги щодо дотримання
принципів бухгалтерського обліку зобов"язань і відображення їх у фінансовій звітності.
   На підставі проведеної аудиторської перевірки обліку зобов"язань ми підтверджуємо, що за винятком
впливу коригувань, які могли би бути потрібними щодо залишків забезпечення по виплатах персоналу,
фінансова звітність Товариства достовірно і в повному обсязі відображає вартість його зобов"язань станом на
31.12.2010р відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
         Думка аудиторів щодо розкриття інформації про власний капітал
   Власний капітал Товариства станом на 31.12 2010 р. становить 416 899 тис.грн.
   До складу власного капіталу входять:
   - статутний капітал - 23 864,0 тис.грн.;
   - інший додатковий капітал - 369 252 тис.грн.;
   - резервний капітал - 713 тис.грн.;
   - нерозподілений прибуток -2 711 тис.грн.
   Під час аудиторської перевірки отримано достатньо доказів, що визнання, облік та оцінка власного капіталу
здійснюється Товариством у відповідності з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, а інформація про зміни у складі власного капіталу розкрита у Звіті про власний капітал, який
складений у відповідності до П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".
Ми підтверджуємо, що фінансова звітність Товариства достовірно і в повному обсязі відповідно до
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображає вартість власного капіталу станом на
31.12.2010 р. та його рух у звітному періоді.
        Думка аудиторів щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.
   Розрахункова величина чистих активів Товариства станом на 31.12 2010 р. складає 416 899 тис.грн, що
більше на 378791 тис.грн розміру статутного капіталу, а тому відповідає вимогам чинного законодавства.
     Думка аудиторів щодо сплати акціонерним товариством статутного фонду.
Розмір статутного капіталу, що зафіксований у статуті Товариства , складає 23863800 грн і відповідає
заявленому у Статуті Товариства.
Статутний капітал розподілено на 477276000 простих іменних акцій номіналом 0,05 грн.
   Станом на 31.12.201р статутний капітал сплачено повністю, викуплених акцій власної емісії (вилученого
капіталу) на балансі Товариства немає.
          За результатами діяльності у 2010 році отримано прибутку в сумі 928 тис.грн.
Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 3 "Звіт про фінансові
результати".
На підставі проведеної аудиторської перевірки ми підтверджуємо правильність визначення Товариством
фінансового результату діяльності за 2010 рік відповідно до Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та прийнятої підприємством облікової політики.
     Думка аудиторів щодо розкриття особливої інформації.
Аудитори зазначають, що за інформацією наданою Товариством для аудиторської перевірки, у 2010 році
відбулися наступні події, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до
значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок", а саме - зміни у складі посадових осіб від 10.06.2010р, від 15.06.2010р., від
24.06.2010р. і від 20.08.2010р.
Зазначена інформація розкривалась і оприлюднювалася Товариством.
У 2010 році значно поліпшилися показники ліквідності, але їх значення (крім коефіцієнта швидкої
ліквідності) не досягають оптимальних рівні, оскільки оборотні активи товариства не покривають його
поточних зобов"язань. За рахунок зростання власного капіталу та зменшення довгострокових зобов"язань на
кінець 2010 року у товариства підвищилася фінансова стійкість.
Таким чином, у 2010 році за рахунок нарощування обсягів реалізації діяльність товариства була
прибутковою і йому вдалося поліпшити фінансові показники.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
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