Річна інформація емітента цінних паперів
За 2011 рік.
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента                     ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
                                                                     "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
1.2. Організаційно-правова форма емітента        Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента    00131512
1.4. Місцезнаходження емітента                        Єршова,4, Луцьк, Луцький, Україна, 43024
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0332) 71-91-30, 78-05-12
1.6. Електронна поштова адреса емітента           vcp@obl.lt.energy.gov.ua
                      2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії                                                                                        19.04.2012р
2.2. Річна інформація опублікована у газета "Бюлетень. Цінні папери України”     __________
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.energy.volyn.ua     19.04.2012
                                                                 
3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
3.1.2. Скорочене найменування                ПАТ "Волиньобленерго"
3.1.3. Організаційно-   правова форма          Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс                              43023
3.1.5. Область, район                                Луцький
3.1.6. Населений пункт                            Луцьк
3.1.7. Вулиця, будинок                           Єршова,4
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва    Серія А01 № 655178
3.2.2. Дата державної реєстрації 07.09.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Луцької міської ради Волинської області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн..)          23863800,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)                    23863800,00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення       Фiлiя- Волинське обласне управлiння Публічного
банку), який обслуговує емітента за поточним акцiонерного товариства "Державний ощадний
рахунком у національній валюті                         банк України"
3.3.2. МФО банку                                           303398
3.3.3. Поточний рахунок                                  260053031459
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення     д/н
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку                                           д/н
3.3.6. Поточний рахунок                                  д/н
3.4. Основні види діяльності
                                     Найменування виду діяльності                         Код за КВЕД
Розподiлення та постачання електроенергiї                                                     40.13.0
Будiвництво магiстральних трубопроводiв, лiнiй зв'язку та енергопостачання     45.21.3
Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу                                                                     74.20.1
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
         Вид діяльності          Номер ліцензії       Дата        Державний орган, що видав             Дата
                                            (дозволу)         видачі                                                   закінчення
                                                                                                                              дії ліцензії
                                                                                                                                (дозволу)
1. Постачання електричної Серія АГ           05.05.2011    Національна комісія              безстроково
енергії за регульованим    № 500312                             регулювання                       
тарифом                                                                     електроенергетики України

Опис: Строк дії ліцензії необмежений
2. Передача електричної    Серія АГ            05.05.2011    Національна комісія безстроково
енергії місцевими             № 500311                             регулювання
(локальними)                                                              електроенергетики України
електричними мережами
Опис: Строк дії ліцензії необмежений.
3. Надання освітніх послуг, Серія АВ          22.07.2011 Міністерство освіти і науки, 25.02.2013р
навчальними закладами,   № 589315                        молоді та спорту України        .
пов"язаних з одержанням
професійної освіти на
рівні кваліфікаційних
вимог до перепідготовки,
підвищення кваліфікації.
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії буде
продовжено.
4. Господарська діяльність, Серія АВ          25.08.2011 Державна архітектурно- 25.08.2016
пов"язана із створенням      № 591640                        будівельна інспекція України.
об"єктів архітектури
Опис: Термін дії ліцензії буде продовжено.
5. Надання послуг з          Серія АГ           12.12.2011 Міністерство транспорту та необмежеперевезення пасажирів і    № 592420                          зв"язку України. Головна    ний
небезпечних вантажів                                               державна інспекція на
автомобільним                                                         автомобільному транспорті
транспортом
Опис: Строк дії ліцензії необмежений
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій.
    Міністерство енергетики та електрифікації України (код за ЄДРПОУ 00013741),
місцезнаходження: Хрещатик,30, Київ, Київський, Київська, 01601. Засновнику належить 100% від
загальної кількості акцій.
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
      Облікова чисельність працівників на 31 грудня 2011 року становить 2409 осіб, при нормативній
чисельності 2907 одиниць розрахованої у 2008році, зменшилась порівнюючи з відповідним періодом
2010року на 1 особу, або на 0,04 відсотка.
    Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2011 рік становить
2371 осіб, збільшилась на 99 осіб за рахунок зменшення частки відпусток без збереження заробітної
плати та зменшення тривалості лікарняних, або на 4,36 відсотка порівнюючи з відповідним періодом
2010року.
     Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2011 рік становить 2339 осіб, збільшилась на
20 осіб, або на 0,86 відсотка порівнюючи з минулим 2010роком.
    Фонд оплати праці усіх працівників за 2011 рік становить 90112,1 тис.грн., що на 17294,8тис.грн.
перевищує фонд оплати праці 2010року, або на 23,75 відсотка.
   Фонд оплати праці штатних працівників за 2011 рік становить 86799,4 тис.грн., що на
16145,8тис.грн. перевищує фонд оплати праці 2010року, або на 22,85 відсотків.
У фонді оплати праці штатних працівників:
- основна заробітна плата – 53150,2 тис.грн. – 61,2 відсотка
- додаткова заробітна плата – 25972,2 тис.грн. – 29,9 відсотка
- інші заохочувальні і компенсаційні виплати – 7677,0тис.грн. – 8,9 відсотка.
    Приріст фонду оплати праці штатних працівників за 2011рік порівнюючи з минулим 2010 роком
пояснюється тим, що на протязі року проводилось підвищення заробітної плати як всім працівникам (з
січня 2011року на 2,1%, з квітня 2011року на 2,0%, з жовтня 2011року на 2,7% та грудня 2011 року
на 1,9%) так і окремо для працівників які зайняті управлінням вантажного, легкового транспорту
(відповідно до Колективного Договору на 2011-2013 роки) та поступове збільшення середньооблікової
чисельності штатних працівників на 20 осіб.
     Збільшення частки інших заохочувальних і компенсаційних виплат відбулося в основному у зв’язку
з виплатою 13-тої заробітної плати (993,5тис.грн.) яка мала місце у 2011році.
    Середньомісячна заробітна плата працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2011рік становить

3167грн., що на 496 грн. більше порівнюючи з минулим 2010роком або на 18,6 відсотка.
     Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2011рік становить 3092грн., що на 53
грн. більша порівнюючи з минулим 2010роком або на 21,78 відсотків.
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада                                 Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                  Комаренко Олександр Іванович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        СО, 914953, 04.07.2002, Шевченківським Ру МУ МВС України
особи (серія, номер, дата видачі,     в .Київській області
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1956
6.1.5. Освіта                                  Вища. Київський університет ім. Тараса Шевченко
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16
6.1.7. Найменування підприємства Заступник начальника Головдержслужби України.
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:   Керує роботою Наглядової ради ПАТ"Волиньобленерго", скликає засідання Наглядової
ради, підписує листи, що направляються Наглядовою радою товариству, бере участь та голосує на
засіданнях 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. За виконання своїх обов"язків голова Наглядової ради отримує винагороду в
розмірі, визаченому Положенням про Наглядову раду ПАТ "Волиньобленерго". До криміальної
відповідальості не притягувався і непогашеої судимості за корисливі та посадові злочии немає.
6.1.1. Посада                                 Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                      Чижевська Ірина Анатолівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        МЕ, 264622, 04.03.2003, Києво-Святошинським РВ ГУ МВС
особи (серія, номер, дата видачі,     України в Київський області
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1979
6.1.5. Освіта                                  Вища. Київський національний економічний університет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7
6.1.7. Найменування підприємства Директор Департаменту економіки і фінансів НАК
та попередня посада, яку займав     "Енергетична компанія України"
6.1.8. Опис: 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. За виконання своїх обов"язків отримує винагороду в розмірі, визначеному
Положенням про Наглядову раду ПАТ "Волиньобленерго". Непогашеної судості за корислві та
посадові злочини немає, до кримінальної відповідальності не притягувалася.
6.1.1. Посада                                 Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                 Лукашевич Світлана Вікторівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        СН, 964089, 26.11.1998, Радянський РУ МУ МВС України в
особи (серія, номер, дата видачі,     м.Київ
орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1976
6.1.5. Освіта                                  Вища. Київський національний економічний університет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9
6.1.7. Найменування підприємства Начальник нормативно-правового відділу Департаменту
та попередня посада, яку займав     корпоративного управління та правового забезпечення НАК
                                                   "Енергетична компанія України"
6.1.8. Опис:   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.
За виконання своїх обов"язків отримує винагороду в розмірі, визначеному Положенням про
Наглядову раду товариства. До кримінальної відповідальності не притягувалася, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає.
6.1.1. Посада                                 Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                   Токарєва Людмила Михайлівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        СН, 944564, 19.01.1999, Старокиївський РУ ГУ МВС України
особи (серія, номер, дата видачі,     в м.Київ
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1956
6.1.5. Освіта                                  Вища. Київський технологічний інститут харчової
                                                   промисловості.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12
6.1.7. Найменування підприємства Начальник управління оперативного моніторингу
та попередня посада, яку займав     Департаменту генерації НАК "Енергетична компанія України".
6.1.8. Опис: На даний час працює начальником відділу Департаменту генерації НАК "Енергетична
компанія України". 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. За
виконання своїх обов"язків отримує винагороду в розмірі, визначеному Положенням про Наглядову
раду товариства. До кримінальної відповідальності не притягувалася, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає.
6.1.1. Посада                                 Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа               Петренко Наталія Миколаївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        СН, 610531, 13.09.1997, К-Святошинським РВГУМВС України
особи (серія, номер, дата видачі,     в Київській області.
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1964
6.1.5. Освіта                                  Вища. Київський політехнічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7
6.1.7. Найменування підприємства Начальник відділу Департементу генерації
та попередня посада, яку займав     НАК «Енергетична компанія України".
6.1.8. Опис: На даний час працює головним спеціалістом Департаменту генрації НАК "Енергетична
компанія України". Бере участь та голосує на засіданнях Наглядової ради, розглядає та опрацьовує
матеріали, що надаються товариством на розгляд Наглядовій раді. За виконання своїх обов"язків
отримує винагороду в розмірі, визначеному Положенням про Наглядову раду товариства. До
кримінальної відповідальності не притягувалася, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
6.1.1. Посада                                 Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                      Гузь Микола Павлович

фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        СН, 469293, 03.04.1997, Дніпропетровським РУ МВ УМВС
особи (серія, номер, дата видачі,     України в м.Київ
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1951
6.1.5. Освіта                                  Вища. Київський політехнічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2
6.1.7. Найменування підприємства Заступник начальника електротехнічної служби АК
та попередня посада, яку займав     "Київенерго"
6.1.8. Опис: 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. За виконання своїх обов"язків отримує винагороду, визначену Положенням про
Наглядову раду товариства. До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає.
6.1.1. Посада                                 Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     юридична особа Національна акціонерна компанія
фізичної особи або повне                                        "Енергетична компанія України"
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        32984271
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.8. Опис: Згідно дорученнь № 1091 від 20.12.2011р. , представляє інтереси в Наглядовій раді
згідно з усіма правами та обов"язками члена Наглядової ради, визначиними законодавством України,
Статутом та внутрішніми нормативними документами - Іонова Оксана Борисівна - заступник
начальника відділу Департаменту корпоративного управління НАК "Енергетична компаннія України".
6.1.1. Посада                                 Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                    Звязкіна Галина Матвіївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        МА, 870733, 12.08.2000, Зарічним РВ СМУ УМВС України у
особи (серія, номер, дата видачі,     Сумській області.
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1952
6.1.5. Освіта                                  Вища.Харківський інженерно-будівельний інститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12
6.1.7. Найменування підприємства Начальник відділу Департаменту економіки та фінансів
попередня посада, яку займав      НАК "Енергетична компанія України».
6.1.8. Опис: На даний час працює начальником відділу 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. За виконання своїх обов"язків отримує винагороду, визначену
Положенням про Ревізійну комісію товариства. До кримінальної відповідальності не притягувалася,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
6.1.1. Посада                                 Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                   Бурін Анатолій Олександрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        АС, 303295, 09.06.1997, Луцьким МУ УМВС України у

особи (серія, номер, дата видачі,     Волинській області
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1941
6.1.5. Освіта                                  Вища. Київський політехнічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 39
6.1.7. Найменування підприємства Голова правління ВАТ "Волиньобленерго"
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: 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. До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає.
6.1.1. Посада                                 Член дирекції
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                   Перчук Володимир Петрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        АС, 216218, 03.06.1997, Луцьким УМ УМВС України у
особи (серія, номер, дата видачі,     Волинський області.
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1960
6.1.5. Освіта                                  Вища. Київський політехнічний інститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23
6.1.7. Найменування підприємства Головний інженер ВАТ "Волиньобленерго"
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: На даний час працює Директором з технічний питань ПАТ "Волиньобленерго". Виконує
фінкції необхідні для організації діяльності товариства в межах Положення про Виконавчий орган
товариства та своїх функціональних обов"язків. До кримінальної відповідальності не притягувався,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посада                                         Член Дирекції
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                   Іванов Дмитро Олександрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        АС, 325944, 22.08.1997, Луцьким МУ УМВС України у
особи (серія, номер, дата видачі,     Волинській області.
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1960
6.1.5. Освіта                                  Вища.Київський політехнічний інститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 21
6.1.7. Найменування підприємства Заступник голови правління з комерційних питань ВАТ
та попередня посада, яку займав        «Волиньобленерго».
6.1.8. Опис: Займає посаду Директора з комерційних питань ПАТ "Волиньобленерго". Виконує функції
необхідні для організації діяльності товариства в межах Положення про Виконавчий орган товариства
та своїх функціональних обов"язків. До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає.
6.1.1. Посада                                 Член Дирекції
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                      Коберник Віталій Анатолійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        КА, 500031, 03.09.1997, Червоноградський МВВС України у

особи (серія, номер, дата видачі,     Львівській області.
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1973
6.1.5. Освіта                                  Вища. Львівський політехнічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10
6.1.7. Найменування підприємства Заступник голови правління з економічних питань ВАТ
та попередня посада, яку займав     "Волиньобленерго".
6.1.8. Опис: Займає посаду Директора з економіки та фінансів ПАТ "Волиньобленерго". Виконує
фінкції необхідні для організації діяльності товариства в межах Положення про Виконавчий орган
товариства та своїх функціональних обов"язків. До кримінальної відповідальності не притягувався,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
6.1.1. Посада                                член Дирекції
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                Бляшевський Юрій Альбертович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        АС, 106497, 18.07.1996, Луцьким МУ УМВС України у
особи (серія, номер, дата видачі,     Волинській області
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1955
6.1.5. Освіта                                  Вища. Київський політехнічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 21
6.1.7. Найменування підприємства Начальник управління промисловості, енергетики, транспорту
та попередня посада, яку займав     та зв"язку Волинської облдержадміністрації.
6.1.8. Опис: Займає посаду Директора з капітального будівництва і загальних питань ПАТ
"Волиньобленерго". Виконує функції необхідні для організації діяльності товариства в межах
Положення про Виконавчий орган товариства та своїх функціональних обов"язків. До кримінальної
відповідальності не притягувався, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
6.1.1. Посада                                 Член Дирекції
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа              Боднарчук Володимир Іванович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        АС, 324361, 13.08.1997, Луцький МУ УМВС України у
особи (серія, номер, дата видачі,     Волинській області.
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1958
6.1.5. Освіта                                  Вища. Львівський політехнічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15
6.1.7. Найменування підприємства Головним інженером Луцької міської філії ВАТ
та попередня посада, яку займав     "Волиньобленерго"
6.1.8. Опис: З 1 лютого 2011 року працює Директором Луцької міської філії ПАТ "Волиньобленерго". З
26.01.2011р призначено членом дирекції ПАТ "Волиньобленерго". В своїй роботі керується
Положенням про Виконавчий орган товариства. Виконує функції необхідні для організації діяльності
товариства в межах Положення про Виконавчий орган товариства та своїх функціональних обов"язків.
До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. 6.1.1. Посада член Дирекції
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа                   Смусь Віталій Леонідович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        АС, 208999, 17.04.1997, Луцьким МУ УМВС України у
особи (серія, номер, дата видачі,     Волинській області
орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1976
6.1.5. Освіта                                  Вища. Волинський державний університет ім Лесі Українки.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9
6.1.7. Найменування підприємства Начальник юридичного відділу ВАТ "Волиньобленерго"
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Займає посаду заступника генерального директора ПАТ "Волиньобленерго"з юридичних
питань, є секретарем дирекції. Виконує функції необхідні для організації діяльності товариства в
межах Положення про Виконавчий орган товариства та своїх функціональних обов"язків. До
кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
6.1.1. Посада                                 Член Дирекції.
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа              Стасюк Микола Васильович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        АС, 743280, 15.03.2001, Рожищенським МУ УМВС України у
особи (серія, номер, дата видачі,     Волинській області
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1960
6.1.5. Освіта                                  Вища. Луцький технічний університет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12
6.1.7. Найменування підприємства Директор Рожищенської філіїї ВАТ "Волиньобленерго"
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Працює директором Рожищенської філії ПАТ "Волиньобленерго". Виконує функції
необхідні для організації діяльності товариства в межах Положення про Виконавчий орган товариства
та своїх функціональних обов"язків. До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає.
6.1.1. Посада                                Член Дирекції
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові     фізична особа     Боровський Вадим Володимирович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної        АС, 333185, 04.09.1997, Луцьким МУ УМВС України у
особи (серія, номер, дата видачі,     Волинській області
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження                    1958
6.1.5. Освіта                                  Вища. Львівський політехнічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 24
6.1.7. Найменування підприємства Головний бухгалтер ВАТ "Волиньобленерго".
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Працює головний бухгалтером ПАТ "Волиньобленерго". Виконує функції необхідні для
організації діяльності товариства в межах Положення про Виконавчий орган товариства та своїх
фукціональних обов"язків. До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім»я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи
Член Наглядової Національна

Ппортні дані фізичної особи Дата
або ідентифікаційний код
внесення до
ЄДРПОУ юридичної особи
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

32984271

357 957002

05.07.2004

Від загальної
кількості акцій
( у відсотках)

ради

акціонерна компанія
«Енергетична
компанія України»
Член дирекції
Фізична особа
АС, 743280, 15.03.2001
14.11.2003
Стасюк Микола
Рожищенським МУ УМВС
Васильович
України у
Волинській області
Член дирекції
Фізична особа
АС, 325944, 22.08.1997,
14.11.2003
Іванов Дмитро
Луцьким МУУМВС України у
Олександрович
Волинсьій обл.
Член дирекції
Фізична особа
АС, 216218, 03.06.1997,
14.11.2003
Перчук Володимир Луцьким МУУМВС України у
Петрович
Волинській обл..
Генеральний
Фізична особа
АС, 303295, 09.06.1997
директор
Бурін Анатолій
Луцьким МУУМВС України у
14.11.2003
Олександрович
Волинській обл.
Член дирекції
Фізична особа
КА, 500031, 03.09.1997,
14.11.2003
Коберник Віталій
Червоноградським МВВС
Анатолійович
України у Лвівській обл.
Член Наглядової Фізична особа
СН, 944564, 19.01.1999,
05.04.2006
ради
Токарєва Людмила Старокиївським РУ ГУ МВС
Михайлівна
України в м.Київ
Член Наглядової Фізична особа
СН, 964089, 26.11.1998,
14.11.2003
ради
Лукашевич Світлана Радянським РУМУМВС
Вікторівна
України в м.Київ
Член Наглядової Фізична особа
МЕ, 264622, 04.03.2003
14.11.2003
ради
Чижевська Ірина
КиєвоАнатоліївна
СвятошинськимРВГУМВС
України в Київській обл.
Голова
Фізична особа
МА, 870733, 12.08.2000,
05.04.2006
ревізійної комісії Звязкіна Галина
Зарічним РВСМУУМВС
Матвіївна
України у Сумській обл.
Член Наглядової Фізична особа
СН, 610531, 13.09.1997
21.03.2009
ради
Петренко Наталія
КиєвоМиколаївна
СвятошинськимРВГУМВС
України в Київській обл.
Член Наглядової Фізична особа
СН, 469293,
20.05.2010
ради
Гузь Микола
03.04.1997,Дніпровським
Павлович
РУМВУМВС України в м.Києві
Член Наглядової Фізична особа
СО, 914953, 04.07.2002,
05.05.2010
ради
Комаренко
Шевченківським РУМУМВС
Олександр Іванович України в Київський обл
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
1. Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України":
Код ЄДРПОУ – 32984271;
Місцезнаходження - Хрещатик, 34, м.Київ, Україна, 01601;
Дата внесення до реєстру - 22.06.2004;
Кількість акцій -      357957002 штук простих іменних;
Від загальної кількості акцій – 75%.  
2. Компанія "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД”                          
Код ЄДРПОУ – НЕ051633;
Місцезнаходження - Нафпліу, 15, 2-й поверх, м.Лімассол, Кіпр, 3025;
Дата внесення до реєстру - 20.06.2010;
Кількість акцій -      96922777 штук простих іменних;
Від загальної кількості акцій – 20,3075%.                                                 
Усього:                                                           454879782 штук акцій простих іменних -            

95,30749%
                                   8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів          чергові                                 
Дата проведення                24.03.2011
Кворум зборів, %                96,17904
Порядок денним:
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ
"Волиньобленерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
2.Звіт Виконавчого органу ВАТ "Волиньобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності
ПАТ "Волиньобленерго" за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011
рік.
3. Звіт Наглядової ради ВАТ"Волиньобленерго" за 2010 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ "Волиньобленерго" за 2010 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ "Волиньобленерго" за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ "Волиньобленерго" у 2010 році та
затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ
"Волиньобленерго" у 2010 році.
8 . Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ "Волиньобленерго" шляхом викладення його
в новій редакції у зв"язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України
"Про акціонерні товариства" та зміни найменування товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ "Волиньобленерго".
10. Про здійснення прав, повноважень та обов"язків членів Наглядової ради ПАТ "Волиньобленерго"
членами Наглядової ради ВАТ "Волиньобленерго".
11. Про здійснення прав, повноважень та обов"язків членів Ревізійної комісії ПАТ "Волиньобленерго"
членами Ревізійної комісії ВАТ "Волиньобленерго".
Особи, що подали пропозиції до переліку питань порядку денного: НАК "Енергетична компанія
України.
          Результати розгляду питань порядку денного: Затверджені звіти Дирекції товариства,
Наглядової та Ревізійної комісії, визначені основкі напрямки розвитку товариства в 2011 році.
Затверджена річна фінансова звітність. Прийнято рішення спрямувати отриманий ВАТ
"Волиньобленерго" у 2010 році чистий прибуток на виплату дивідендів - 30%, до резервного фонду 5%, до фонду розвитку виробництва - 65%, встановлено норматив розподілу прибутку на 2011 рік.
Прийнято рішення про виплату до 1 липня дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку. Внесені
зміни та доповнення до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції та змінено
найменування товариства на Публічне акціонерне товариствао "Волиньобленерго". Внесені та
затверджені зміни до внутрішних нормативних документів товариства. Прийнято рішення щодо
уповноваження членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "Волиньобленерго" на здійснення
прав, повноважень та обов"зків членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ВАТ "Волиньобленерго".
9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду
за простими
акціями

за привілейованими
акціями

За результатами періоду, що
передував звітному
за простими
за привілейованими
акціями
акціями

Сума нарахованих дивідендів,
297600
0
278100
0
грн.
Нараховані дивіденди на одну
0,001
0
0,001
0
акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів,
0
0
275613,7
0
грн.
Дата складення переліку осіб,
які мають право на отримання
11.05.2012
0
24.03.2010
0
дивідендів
Дата виплати дивідендів
01.07.2012
0
01.07.2011
0
Рішення про виплату дивідендів за результатами роботи товариства у 2011 році прийнято на загальних

зборах акціонерів від 20.04.2012р, дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 11.05.2012р., дивіденди виплатити до 1 липня 2012 року, на одну акцію припадає 0,00062 грн. дивідендів.

                       10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної    ТОВ "УПР-Фінанс"
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма      Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                36980202
Місцезнаходження                       Кавказька 11, м.Київ, Київський, Україна, 03035
Номер ліцензії або іншого             АВ № 520607
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що         ДКЦПФР
видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого    15.04.2010
документа
Міжміський код та телефон          (044) 3627973
Факс                                           (044) 2487987
Вид діяльності                             Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
                                                   дiяльнiсть зберiгача
Повне найменування юридичної    ПАТ "Національний депозитарій України"
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи        
Організаційно-правова форма         Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ          30370711
Місцезнаходження                       вул.Б.Грінченка, 3, Київ, Київський, України, 01001
Номер ліцензії або іншого             АВ№189650
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що         ДКЦПФР
видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого    19.09.2006
документа
Міжміський код та телефон          (044)279-10-78
Факс                                           (044) 377-70-16
Вид діяльності                             Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
                                                   дiяльнiсть депозитарiю
Повне найменування юридичної    ПП "Аудиторська фірма "Аудит-Фаг"
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма      Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25089923
Місцезнаходження                       вул.Шопена, 22а, оф.74, м. Луцьк, Луцький, Україна, 43001
Номер ліцензії або іншого             1850
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що         Аудиторська палата України
видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого    26.01.2001
документа
Міжміський код та телефон          (0332) 72-22-65
Факс                                           (0332) 72-22-65
Вид діяльності                             Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
                                                   емiтенту
11.1. 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 – Акції Іменні прості, 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. Спосіб розміщення: бездокументарна форма існування акцій.
12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку.
В 2011 році у зв"язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України
"Про акціонерні товариства" на загальних зборах акціонерів 21.03.2011р. прийнято рішення про зміну
найменування товариства на Публічне акціонерне товариства "Волиньобленерго" (ПАТ
"Волиньобленерго"). 31.03.2011р. була проведена заміна Виконавчим комітетом Луцької міської ради
Волинської області Свідоцтва про державну реєстрацію запис за № 11981050020000024.         
Відкрите акціонерне товариство "Волиньобленерго" перейменовано на основі рішення загальних
зборів акціонерів від 21 квітня 2000 року з Державної акціонерної енергопостачальної компанії
"Волиньобленерго", заснованої відповідно до Указу Президента України від 04.04.1995 року №282/95
"Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" та наказу Міністерства
енергетики та електрофікації України" від 15.08.1995 року № 152, шляхом перетворення державного
підприємства Волинське обласне підприємство електричних мереж у Державну акціонерну
енергопостачальну компанію "Волиньобленерго". Товариство є юридичною особою від дня реєстрації
у Виконкомі Луцької міської Ради народних депутатів 07.09.1994.
Інформація про організаційну структуру емітента.
Станом на 01.01.2012р. до складу ПАТ "Волиньобленерго" входить 17 філій на правах цехів в кожному
адміністративному районі області (крім Шацького) та в м.Луцьк і Нововолинську, 19 відділ і 16
виробничих служ , 2 сектори, 6 груп. Вищим органом управління товариства є загальні збори
акціонерів. Органом товариства, що здійснює контроль за виконавчим органом ( дирекцією) в межах
прав, визначених Статутом ПАТ"Волиньобленерго" та Положенням про Наглядову раду є Наглядова
рада. Виконавчо-розпорядчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, є
Дирекція, яка діє в межах повноважень, визначених Статутом та Положенням про Дирекцію ПАТ
"Волиньобленерго".
Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснює Ревізійна комісія, яка підзвітна
загальним зборам акціонерів. Свою діяльність ревізійна комісія здійснює відповідно до чинного
законодавства України, Статуту та Положення про Ревізійну комісію ПАТ „Волиньобленерго".
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.
Пропозицій по реорганізації з боку третих осіб не було.
Опис обраної облікової політики.
На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших
нормативних актів, маючи право вибору облікової політики, керуючись принципом послідовності
ведення бухгалтерського обліку, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів,
процедур при відображенні господарських операцій в обліку та складанні фінансової звітності у 2011
році, по погодженню з дирекцією товариства, облікова політика здійснювалася у відповідності до
наказу ПАТ „Волиньобленерго” № 314 від 30.12.2010р „Про облікову політику і організацію
бухгалтерського обліку товариства на 2011 рік.
В товаристві застосовується машинна обробка документів з використанням ком”ютерної програми
бухгалтерського обліку. При складанні фінансової звітності встановлено кордон істотності в розмірі
1000 грн.При передачі малоцінних швидкозношуваних предметів зі складу в експлуатацію, списують їх
з балансу з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцем експлуатації і
відповідальних осіб протягом строку фактичного використання таких предметів.
До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів
(на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 «Основні засоби») вартісна оцінка яких
становить до 1000 грн., а термін корисного використання більше 1 року, або операційного циклу.
Введення в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активів та списання їх з обліку,
оформляється відповідно актом форми ОЗ-1 та ОЗ-3 в цілому на загальну суму введених або вибулих
МНМА по підсумках за звітний місяць.
Нарахування зносу по таких активах здійснювати в момент передачі зі складу в експлуатацію в
розмірі 100% їх вартості.Нарахування амортизації з 01 січня 2011 року здійснюється із застосуванням
прямолінійного методу, за яким річна сума амортизаційних відрахувань визначається діленням
вартості, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Ліквідаційну

вартість об’єктів основних засобів визначається такою, що дорівнює нулю. Облік основних засобів та
інших необоротних активів здійснюється у відповідності до діючого класифікатора.Облік основних
засобів та інших необоротних активів здійснюється у відповідності до діючого класифікатора
груп.Строки корисного використання інвентарних об’єктів основних засобів, прийнятих на баланс
товариства з 01 січня 2011 року, визначається комісією та відображається в акті вводу в
експлуатацію.
Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта необоротних активів над сумою попередніх уцінок
залишкової вартості цього об’єкта , щомісячно у сумі, пропорційній нарахування амортизації,
включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. В
момент (період) вибуття цього об’єкта до складу нерозподіленого прибутку включається залишок
перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта, з відповідним
зменшенням додаткового капіталу.
При вибутті об’єкта основних засобів, що були проіндексовані в 1992 – 1996 рр. за Постановою КМУ,
враховуючи вимоги пункту 4 розділу 3 Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих
активів та операцій підприємств державного сектору економіки, затверджене наказом МФУ від
19.12.2006 №1213, суму індексації цих об’єктів, що відображена в додатковому капіталі, відноситься
на збільшення нерозподіленого прибутку один раз на рік – в грудні місяці звітного року, відповідно до
розрахунку. Визнання, оцінку та облік нематеріальних активів здійснюється згідно із П(С)БО 8
«Нематеріальні активи». Одиницею обліку визначити окремий об’єкт нематеріальних активів.
   Амортизацію нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість
об’єктів визначається такою, що дорівнює нулю, а термін корисного використання кожного об’єкта
визначається комісією і відображається в акті вводу в експлуатацію.
     Для проведення переоцінки необоротних активів, встановлюється поріг істотності (суттєвості)
розбіжностей між залишковою вартістю об’єктів та їх справедливою вартість в межах 25%.
       Товарно - матеріальні цінності визначаються, оцінюються та обліковуються згідно з вимогами
П(С)БО 9 «Запаси». Активи, виготовлені власними силами відображати в бухгалтерському обліку та
балансі за фактичною виробничою собівартістю.
    Запаси, які не принесуть економічних вигод у майбутньому, визнаються неліквідними на підставі
рішення постійно діючої інвентаризаційної комісії товариства.
     Оцінку вибуття виробничих запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості, а
вибуття паливно-мастильних матеріалів за методом середньозваженої собівартості.
     До собівартості придбаних запасів включаються транспортно-заготівельні витрати, шляхом
відображення загальної суми витрат на окремому субрахунку (2090) рахунків обліку запасів.
    Розподіл суми ТЗВ проводиться щомісячно між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і
сумою запасів, що вибули за звітний місяць.
   Операції з придбання і реалізації електроенергії відображаються з використанням рахунків
бухгалтерського обліку класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи», 6 «Поточні зобов’язання», 7
«Доходи і результати діяльності», 9 «Витрати діяльності» без використання рахунків класу 2
«Запаси». Вартість придбаної електроенергії в повному обсязі включати до складу собівартості
реалізованої продукції .
     Величина резерву сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності дебіторів,
щоквартально, провівши для того інвентаризацію безнадійної та сумнівної заборгованості відповідно
станом на «01» березня; «01» червня; «01» вересня; «01» грудня звітного року.
     Доходи і витрати підприємства визначається і нараховується згідно з П(С)БО 15 «Дохід» і П(С)БО
16 «Витрати», застосовуючи «Галузеві методичні рекомендації з формування собівартості
виробництва, передачі та постачання електроенергії», затверджених Міністерством палива та
енергетики України від 20.09.2001р. №447Визнання та відображення в обліку витрат здійснюється
відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати» на підставі принципу нарахування та відповідності. До
складу виробничої собівартості передачі та постачання електроенергії включає :
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- загально виробничі витрати.
Загальновиробничі витрати обліковуються за основними видами діяльності Товариства – передачі та
постачання електроенергії, що і являється базою розподілу цих витрат. Загальновиробничі витрати
залишаються незмінними при зміні обсягів реалізованої товарної продукції і належать до постійних
витрат. Враховуючи, що у виробничому процесі товариства відсутнє незавершене виробництво, а

облік і калькулювання собівартості передачі та постачання електроенергії здійснюється з
використанням однопередільного методу, суму загальновиробничих витрат в повному розмірі
включається до виробничої собівартості звітного періоду.
     Облік витрат підприємства ведеться з використанням рахунків класу 9 «Витрати діяльності» без
використання рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Для формування ІІ розділу «Елементи
операційних витрат» звіту про фінансові результати за формою, передбаченою П(С)БО 3,
використовувати дані звітного кошторису витрат на виробництво передачу і постачання
електроенергії та інших видів операційної діяльності.
     У відповідності до вимог П(С)БО 17 «Податок на прибуток», обчислення відстрочених податкових
активів та податкових зобов’язань проводиться один раз на рік – станом на дату річної звітності.
     На підставі П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» видом пріоритетного сегмента
являється господарський сегмент. У відповідності за критеріями, вказаними в п.9 даного стандарту,
звітним сегментом визначено 1 сегмент – передача та постачання електроенергії.
   У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення кваліфікаційного активу, фінансові
витрати капіталізуються у відповідності до вимог П(С)БО 31 «Фінансові витрати».
Текст аудиторського висновку.
Висновок щодо фінансової звітності.
     Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»,
що включають Баланс станом на 31 грудня 2011, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух
грошових коштів, Примітки до річної фінансової звітності і Додаток до приміток до річної фінансової
звітності за рік, що закінчився на зазначену дату, а також стислий виклад суттєвих облікових політик
та інші пояснювальні примітки.
      Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
      Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» несе
відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996XIV, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і Порядку подання фінансової
звітності, затвердженого Постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінами та доповненнями) та
за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства
або помилки.
    Відповідальність аудиторів.
    Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів
проведеного аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
    Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум
та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
   Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
     Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
     У зв’язку з тим, що ми були призначені аудиторами Публічного акціонерного товариства
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» після 31 грудня 2011 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією
запасів на кінець року. У нас не було можливості впевнитися у кількості запасів, утримуваних на 31
грудня 2011 року, вартість яких у звітності в розмірі 8999 тис. грн., відповідно через виконання
альтернативних процедур, У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала би потреба в
будь-яких коригуваннях запасів, відображених чи не відображених в обліку, а також елементів, що
формують звіт про фінансові результати. Крім того, Товариство не провело на дату балансу
інвентаризацію забезпечень для відшкодування наступних операційних витрат на виплату відпусток
працівникам і не відобразило їх залишок у звітності. Наша думка щодо фінансової звітності за
поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цих питань на відповідні показники

фінансової звітності.
    Умовно-позитивна думка.
     На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» станом на 31
грудня 2011 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену
дату, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16.07.1999 р № 996-XIV і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Звіт щодо вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
     1. Основні відомості про акціонерне товариство.
1 Повна назва: Публічне акціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
2. Код за ЄДРПОУ: 00131512.
3. Місцезнаходження: 43023, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Єршова, будинок 4.
4. Дата державної реєстрації: 07.09.1994 р.
       2. Опис аудиторської перевірки.
       Аудиторська перевірка фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (далі Товариство) проведена відповідно до вимог Закону України «Про
аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року №3125-ХІІ (в редакції закону України від 14.09.2006
№ 140-V), Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг (далі - МСА), Кодексу етики Професійних бухгалтерів, що застосовуються в Україні в
якості Національних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року і зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096.
      МСА вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
    Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум
та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
3. Перелік перевірених фінансових звітів.
    Аудиторами перевірено фінансові звіти, які складають повний комплект фінансової звітності
Товариства за 2011 рік, у складі:
-    Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року;
-    Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2011 рік;
-    Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011 рік;
-    Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік;
-    Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2011 рік;
-    Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»
      за 2011 рік.
     Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та реєстраційні документи, наказ про
облікову політику та інші внутрішні нормативні документи, регістри синтетичного та аналітичного
обліку (підсумкові відомості оборотів по синтетичних рахунках, журнали-ордери, оборотно-сальдові
відомості, обігові баланси), матеріали інвентаризації, а також вибірково первинні бухгалтерські
документи.
    Під час проведення аудиторської перевірки покупцям, постачальникам та іншим дебіторам і
кредиторам були надіслані запити на підтвердження ними заборгованостей.
     4. Опис важливих аспектів облікової політики Товариства.
     Під час аудиторської перевірки встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за
журнальною формою обліку за допомогою індивідуальної комплексної комп’ютерної програми SF
Бухгалтерія, а бухгалтерський облік у філіях ведеться із застосуванням комплексної комп’ютерної

програми «1С: Підприємство 7,7».
   Товариство з урахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог П(С)БО визначило
облікову політику ведення бухгалтерського обліку та подання фінансових звітів.
     Облікова політика в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності
правдивої, повної та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства,
доходи, витрати і способи отримання фінансових результатів.  
      Протягом 2011 року Товариство здійснювало бухгалтерський облік відповідно до наказу про
облікову політику і організацію бухгалтерського та податкового обліку на 2011 рік від 30 грудня
2010 року № 314.
     У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбулося, Товариство вело
бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишалися незмінними
протягом всього року.
  Під час аудиторської перевірки встановлено, що показники фінансової звітності відповідають
даним бухгалтерського обліку і є взаємопов'язаними.
   Інформація, наведена у Примітках до річної фінансової звітності за 2011 рік та Додатку до Приміток
до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік відповідає показникам інших
форм звітності та даним бухгалтерського обліку.
     Аудиторами встановлено, що концептуальною основою, яка використана для підготовки і
складання фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» є Закон
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №  
996-XIV, Національні    положення (стандарти) бухгалтерського обліку України (зі змінами і
  доповненнями), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні, облікова політика Товариства та його відповідні внутрішні положення.
     Фінансова звітність складена відповідно до П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові
результати», П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» і П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» та інших
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
     Перевіркою встановлено, що показники фінансової звітності сформовані за даними
бухгалтерського обліку і є взаємопов’язаними.
     Інформація, наведена в описових примітках до річної фінансової звітності за 2011 рік відповідає
даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
      5. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
    Розрахункова величина чистих активів Товариства станом на 31.12.2011 року складає
561 785 тис. грн.
    Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу Товариства свідчить, що
вартість його чистих активів більша на 537 921 тис. грн. від розміру його статутного капіталу, а тому
відповідає вимогам чинного законодавства.
    6. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою             
інформацією, що розкривається емітентом.
        На виконання вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах,
що містять перевірену аудитором фінансову звітність», нами розглянута інша інформація, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку разом з фінансовою звітністю, на предмет її відповідності інформації, яка міститься у
перевіреній аудитором фінансовій звітності.
     Перевірці підлягала інформація про зобов’язання емітента, про майновий стан та фінансовогосподарську діяльність емітента, про обсяги виробництва та реалізації. Під час розгляду
вищевказаної інформації встановлено, що відображені в ній фінансові показники ідентичні показникам
перевіреної аудитором фінансової звітності.
    Також аудитори зазначають що за інформацією, наданої нам керівництвом Товариства, у 2011 році
відбулися наступні дії, 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 рик», а саме -   зміни у складі посадових осіб від 24.03.2011 р.
    Зазначена інформація розкривалася і оприлюднювалася Товариством 27.01.2011 р.
      7. Виконання значних правочинів.
      Аудиторами перевірені вчинені акціонерним товариством у звітному періоді правочини в процесі
поточної господарської діяльності.
     Проведеною перевіркою встановлено, що у 2011 році Товариством не були вчинені правочини,
ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищувала би граничну сукупну вартість

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на 10 і більше відсотків.
     Крім цього, враховуючи те, що основним видом діяльності Товариства є передача, постачання та
виробництво електричної енергії, які є ліцензованими видами діяльності та мають особливості,
викликані об’єктивними умовами функціонування електроенергетичної галузі, а саме постійним і
безперервним збалансуванням виробництва і споживання електричної енергії, постійним виконанням
Товариством диспетчерських (оперативно-технологічних) команд єдиної енергетичної системи
України, а також враховуючи забезпечення постійного та безперервного постачання електричної
енергії, яке є основою господарської діяльності Товариства, загальні збори акціонерів від 24.03.2011
р., які затверджували статут Товариства, попередньо схвалили і надали попередню згоду на
вчинення Товариством значних правочинів з купівлі та продажу електричної енергії і надання
Товариству послуг з транспортування вантажів та виконання інших послуг для потреб Товариства
підрозділами Укрзалізниці, про що записано в статуті Товариства.
      8. Стан корпоративного управління.
     Аудиторами розглянута допоміжна інформація щодо стану корпоративного управління та
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
     При перевірці допоміжної інформації встановлено, що вищим органом Товариства є загальні
збори, до компетенції яких входить вирішення будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
У 2011 році були проведені одні загальні збори акціонерів, які відбулися 24.03.2011 р.
    Органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної
статутом та Законом України «Про акціонерні товариства, контролює та регулює діяльність
виконавчого органу, є Наглядова рада Товариства в кількості 7-и осіб.
    Виконавчим органом Товариства, який здійснює колегіальне керівництво поточною діяльністю
Товариства, є виконавчий орган товариства - Дирекція. Очолює та керує діяльністю колегіального
виконавчого органу Товариства голова виконавчого органу – генеральний директор, який обирається
та відкликається Наглядовою радою Товариства. Персональний склад виконавчого органу Товариства
обирається Наглядовою радою Товариства самостійно або за поданням голови виконавчого органу
Товариства. Кількісний склад виконавчого органу становить 9 (дев’ять) осіб, у тому числі генеральний
директор. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання
їх рішень.
    Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори
Товариства обирають Ревізійну комісію в кількості 5 осіб, в тому числі голова ревізійної комісії.
Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції
загальних зборів акціонерів Товариства. За підсумками проведення перевірок по результатах
фінансового року Ревізійна комісія Товариства складає висновки, які підписуються її членами, які
брали участь у перевірці.
    Внутрішній аудитор відсутній в Товаристві, а для перевірок фінансово-господарської діяльності та
підтвердження річної фінансової звітності залучаються зовнішні аудитори.
    Також в структурі Товариства функціонує контрольно-ревізійний відділ із 3-х осіб, який здійснює
свою діяльність з внутрівідомчого контролю за збереженням та витрачанням коштів і матеріальних
цінностей, станом і достовірністю бухгалтерського і податкового обліку та звітності в структурних
підрозділах Товариства на підставі Положення, затвердженого генеральним директором, і який
підпорядкований безпосередньо генеральному директору
    Стан корпоративного управління Товариства відповідає Закону України «Про акціонерні
товариства»
      9. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення.
     Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності» аудиторами виконані процедури щодо виявлення і оцінки ризиків суттєвого
викривлення показників фінансової звітності внаслідок шахрайства.
    Аудиторами були зроблені запити управлінському персоналу, які стосуються оцінки управлінським
персоналом ризику того, що фінансова звітність може бути суттєво викривленою внаслідок
шахрайства, включаючи характер, обсяг та періодичність таких оцінок, а також дій управлінського
персоналу для ідентифікації та вживання заходів у відповідь на ризики шахрайства.
    Аудиторами отримані письмові запевнення від управлінського персоналу - від тих, кого наділено
найвищими повноваженнями - про те, що вони визнають свою відповідальність за розробку,
встановлення й підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення шахрайства,
розкрили аудиторам інформацію про результати оцінки управлінським персоналом ризику того, що
фінансова звітність може бути суттєво викривлена внаслідок шахрайства, а також розкрили всі відомі

їм факти, пов’язані з шахрайством або з підозрою в шахрайстві, інформацію про будь-які
розслідування шахрайства або підозрюваного шахрайства, що впливають на фінансову звітність.
      Аудиторами на підставі професійного скептицизму та професійного судження було розроблено і
виконано аудиторські процедури, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні тверджень. Зокрема під час виконання
тестування журнальних записів, оцінки обґрунтованості облікових оцінок, використання різних методів
вибірки та різних звірок, надання зовнішніх запитів до дебіторів і кредиторів, вивчення операцій між
пов’язаними сторонами, виконання певних тестів, опитування персоналу тощо проведено аналіз
компонентів фінансової звітності та рахунків бухгалтерського обліку і виконано аналітичні процедури
по суті з використанням деталізованих даних, а також звернено увагу на справжність документів та
облікових записів.
    В результаті проведених аудиторських процедур, спрямованих на вирішення проблеми оцінених
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні тверджень, отримано достатні та
прийнятні докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.
     Інформація, отримана внаслідок застосування аналітичних процедур та зібраних доказів, дає
достатню впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства.
1.   Повне найменування: Приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит – ФАГ».
2. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
     надають аудиторські послуги, видане за рішенням Аудиторської палати України: № 1850
      від 26 січня 2001 року № 98.
3. Місцезнаходження: 43005, м. Луцьк, вул. Шопена 22А офіс. 74.
4. Телефон (факс): (0332) 72-22-65.
      11. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.
     Договір на проведення аудиту № 10/02-12 від 14.02. 2012 р.
.     Дата початку аудиту – 14.02.2012 р., дата закінчення - 06.04.2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг.
       ПАТ "Волиньобленерго" здійснює передачу та постачання електричної енергії споживачам
Волинської області, яку закуповує по оптовим цінам у Державного підприємства "Енергоринок" через
мережі 220 і 330 кВ Західної енергосистеми НЕК "Укренерго". Діяльність товариства в 2011 році
характеризується наступними показниками:
- надходження електричної енергії в мережу склало 1 667 528тис.кВт-год, що на -28477тис.кВт.год (
або -1,74 %) більше в порявнянні з 2010 роком;
- корисний відпуск електричної енергії склав 1438326 тис.кВт.год, що на -145978 тис..кВт.год (або 3,3%) більше в порівнянні з 2010 роком;
- транспортування електроенергії (нетто) 162411 тис. .кВт.год, що на -26234 млн.кВт.год, (або на19,26 %) більше в порівнянні з 2010роком.
   Корисний відпуск електричної енергії власним споживачам) склав 1275915 тис.кВт.год, що на 19744
тис..кВт.год або на 1,57 % більше в порявнянні з 2010 роком.
   Товарообіг ( з ПДВ):
- власним споживачам   - 746507 тис.грн. ( ріст на22,04%)
- транзит - 8199 тис.грн. (ріст на -22,04%)
- всього обсяг продукції - 754706 тис.грн ( рість на 21,98%).
                          АНАЛІЗ СТРУКТУРИ КОРИСНОГО ВІДПУСКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Група споживачів                          Корисний відпуск                     Тариф                          Обсяг
продукці
                                                                 тис.кВТГ                            коп./квт.год                    
тис.грн.    
Промисловість з приєднаною
потужністю 750 кВа і вище                      191911                             75,46                                144814
-- " --             до 750 кВа                            142471                            80,80                               115117
Електрофікований залізничний трансп.       574                            64,46                                       370
Електрофікований міський транспорт         6375                            28,64                                    1826
Непромислові споживачі                           215158                            78,83                               169604
Виробничі сільгосподарські споживачі      47305                           80,24                                   37956
Населення, всього                                        635502                           22,62                         

       143731
в т.ч. міське                                                  338394                            23,38                            
     79105
          сільське                                               297108                            21,75             
                    64626
Населені пункти, всього                                36619                           23,68                                    
8671
в т.ч. міські                                                      30976                          23,42                                    
7256
       сільські                                                       5643                           25,08                                   
1415
ВСЬОГО власні споживачі                      1275915                            48,76                                622089
Транспортування електроенергії                162411                             4,21                                    6831
УСЬОГО                                                      1438326                           43,73                               
628920
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.
Основні придбання товариства пов"язані з виконанням Інвестиційної програми, відчуження активів за
останні п"ять років не було.
Інформація про основні засоби емітента.
До основних засобів товариства відносяться ті об"єкти, вартість яких перевищує 1000,00 грн і
використання їх у господарській діяльності планується в термін більше 365 днів, амортизація
нараховується прямоліншйним методом, використання припиняється у разі дії непоборної сили або з
незалежних обставин, а також внаслідок фізичного або морального зносу. Основні засоби товариства
розміщенні по всій Волинській області., основні об"єкти - це повітряні лінії електропередачі - 24445
км, трансформаторні підстанції напругою 150-35 кВ 111/1162,4- шт/МВА, трансформаторні підстанції
напругою 6/0,4-35/0,4 кВ - 5627/1087,864 шт/МВА та інше. В 2011 році виконано робіт та встановлено
і модернізовано оболаднання на суму 42,569 млн.грн, збудовано та реконструйовано 225,983 км ліній
електропередач 0,4-10 кв, в тому числі реконструйовано 3,65 км кабельної лінії в м. Луцьк та
введено в експлуатацію 54 розвантажувальних підстанцій сумарною потужністю 5,12 мВА. В 2012 році
буде продовжуватися відновлення (реконструкція) ПЛ-0,4-10 кВ, будівництво повітряної лінія 35 кВ
"Любомль-Ягодин", будівництво підстанції ПС-35/10 кВ „Ягодин”.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента.
Істотними проблемами, які впливають на діяльнсть товариства являються:
1. Старіння основних фондів,
2. Рівень витрат електроенергії при її транспортуванні в мережах,
3. Рівень розрахунків споживачами за поставлену електроенергію.  
Інформація про факти виплати штрафних санкцій.
В 2011 році   було сплачено штрафів на суму 492 тис.грн, в тому числі - 457 тис.грн до Фонду
інвалідів за не створення робочих місць, 10 тис.грн в Антимонопольний комітет України, 1 тис.грн
штраф по оренді земшл, 2 тис.грн - за рішенням ДПА, 22 тис.грн за порушення граничних терміншв
сплати ПДВ.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента.
Зростання обсягів споживання електроенергії, тарифна політика, рівень оплати за спожиту
електроенергію, зниження ТВЕ на її транспортування - є основними чинниками для створення власних
джерел фінансування товариства. Крім того, практикується залучення кредитних ресурсів.
З метою забезпечення бюджетного процесу, планування руху товарно-матеріальних потоків, контроль
за користуванням грошових коштів, підвищення відповідальності підрозділів за результати роботи
проводиться планування діяльності та складання платіжного бюджету товариства, який формується з
бюджетів філій та структурних підрозділів, виходячи із планових (звітних) періодів - місяць, квартал,
рік. Фінансовий план товариства щороку затверджується НАК "Енергетична компанія України",
Інвестиційна програма - Національною комісією з регулювання електроенергетики України.Закупівля
товарів, робіт та послуг в товаристві проводиться на конкурентній основі комітетом з конкурсних
торгів.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).
Укладених, але не виконаних договорів по товариству на кінець звітного періоду немає. Договори
укладені на поставку та передачу електроенергії, з боку Твариства були виконані в повному обсязі.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік.

Подальша робота товариства буде здійснюватися з метою забезпечення прибуткової діяльності,
неперевищення нормативних ТВЕ, 100% збору коштів за реалізовану електроенергію та подальше
зниження дебіторської заборгованості споживачів, повної оплати купованої електричної енергії,
погашення заборгованості згідно договору реструктуризації з ДП "Енергоринок", виконання
інвестиційної програми, забезпечення належного стану мереж, надійного енергопостачання,
стабільності у колективі.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок.
Впровадження нової техніки в 2011 році у товаристві не провадилось.
Товариство продовжує роботу з переводу відгалужень 0,4 кВ до будинків на ізольвані проводи разом
з виносом електролічильників зовні. Методи і способи приєднань регламентується у вигляді технічних
рішень. Нові рішення запозичені у різних джерел інформації були впроваджені з очікуваним
економічним ефектом 209 тис.грн. За 2011 рік в товаристві подано і впроваджено 1
раціоналізаторська пропозиція з річним економічним ефектом - 13,5 тис.грн.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент.
За 2011 рік юридичною службою ПАТ „Волиньобленерго” було пред’явлено 658 позовних заяви на
суму 11812733,66 грн. на розгляд місцевих і господарських судів.
До господарських судів було подано:
- 61 позовну заяву на суму 10381090,46грн. щодо стягнення заборгованості за спожиту
електроенергію, пеню, інфляційні, річні нарахування;
-    2 позови про стягнення боргу за реактивну електроенергію на суму 94061,38грн.;
- 4 позовних заяви про стягнення двократної вартості електроенергії на суму    206631,19грн.
- 1 позовна заява про визнання майнових вимог у справі про банкрутство на суму 102164,61грн., яка
задоволено в повному обсязі.
- 12 інших позовних заяв на суму 318955,99грн.,
До місцевих судів було подано:
- 529 позовних заяви про стягнення боргу за спожиту електроенергію на суму 281872,50грн.  
- 49 позовних заяв про порушення споживачами ПКЕЕ на суму 417757,53грн.     
В результаті судових розглядів було задоволено 381 позовна заява на суму 3657836,49грн.           
задоволено господарським судом:
- 48 позовних заяви на суму 3163353,46 грн. - 2878695.23грн. щодо заборгованості за
електроенергію юридичних споживачів, пеня становить 74832,88 грн, інфляційні - 144829,30грн,
річні – 66996,05грн.
-    2 позовні заяви на суму 8444,85грн. щодо стягнення двократної вартості електроенергії;
-    1 позовна заяви на суму 20863,49грн. за реактивну енергію.
-    8 позовів на суму 37299,00 грн., -інших позовних вимог
- 1 позовна заява про визнання майнових вимог у справі про банкрутство на суму 102164,61грн.,
Задоволено місцевими судами:
- 267 позовних заяв на суму 134599,15грн. щодо стягнення заборгованості за спожиту
електроенергію з побутових споживачів.
- 54 позовних заяви про порушення споживачами ПКЕЕ на суму 191111,93 грн.
В результаті розгляду господарським судом відмовлено у стягненні :
- 8 позовних заяв на суму 311765,03 грн. щодо заборгованості за електроенергію юридичних
споживачів, пеня становить 74832,88 грн, інфляційні - 144829,30грн, річні – 66996,05грн.
-    1 позовна заява на суму 171,53грн. щодо стягнення двократної вартості електроенергії;
-    2 на суму 27137,54грн. інших позовних заяв,
Місцевими судами відмовлено:
- 6 позовних заяв на суму 8811,32грн. щодо стягнення заборгованості за спожиту електроенергію з
побутових споживачів.
-    4 позовних заяви на суму 104041,12грн. про порушення споживачами ПКЕЕ. залишено без
розгляду 13 позовних заяв на суму 1340740,48грн.
            Причиною залишення без розгляду є оплата боргів до початку слухання справи в суді.
Відмовлено (припинено) провадження по 21 справі на суму 451926,54 грн. у звязку з зменшенням
судом сум пені, річних, інфляційних нарахувань. 252 позовних заяви на суму 6100151,07 грн.
знаходиться на розгляді в суді.
Всі накази господарських та місцевих судів на примусове виконання рішень судів були пред’явлені у
ВДВС для проведення виконання.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування              Власні основні засоби    Орендовані основні засоби   Основні засоби, всього
основних засобів                         (тис.грн.)                     (тис.грн.)              (тис.грн.)
                                  на початок на кінець на початок на кінець на початок    на кінець
                                      періоду      періоду      періоду      періоду       періоду         періоду
1.Виробничого призначення:   512558       579253           0                0           512558 579253
будівлі та споруди               485089       477875           0                0           485089 477875
машини та обладнання         19172         93397            0                0            19172   93397
транспортні засоби               5029          6793             0                0             5029     6793
інші                                     3268          1188             0                0             3268     1188
2.Невиробничого призначення:    4               2               0                0               4          2
будівлі та споруди                   0               0               0                0               0          0
машини та обладнання             0               0               0                0               0          0
транспортні засоби                  0               0               0                0               0          0
інші                                       4               2               0                0               4           2
Усього                                 512562       579255           0                0           512562 579255
Опис: До основних засобів товариства відносяться ті об"єкти, вартість яких перевищує 1000,00 грн і
використання їх господарській діяльності планується в термін, більше 365 днів. Амортизація
нараховується прямолінійним методом, використання припиняється у разі дії непоборної сили, або з
незалежних обставин, а також внаслідок фізичного або морального зносу, що неуможливлює
подальшу експлуатацію за первісним призначенням.
Первісна варстість на початок періоду становила 1849786 тис.грн. ступінь зносу при цьому склала
72,67%, а саме- по будівлям, спорудам, передавальним пристроям - 72,45%,- машини та обладнання
- 68,76%,- транспорт 69,79%.
Сума нарахованого зносу за рік становить 38588 тис.грн і повністю використана на будівництво та
поліпшення основних засобів. Відповідно на кінець періоду первісна вартість становила 5159192
тис.грн, ступінь зносу склала 88,84%, а саме:
- по будівництву, спорудам, передавальним пристроям - 73,165%,
- машини та обладнання -97,23%,
- транспорт - 64,22%,
- інші - 69,88%.
Обмежень на використання майна не було.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
                         Найменування                             За звітний період За попередній період
                            показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)              561785                     416899
Статутний капітал (тис. грн.)                                          23864                        23864
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)                      23864                        23864
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний
періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів
акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 537921 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 537921 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього
періоду становить 393035 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 393035 тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
              Види зобов‘язань                     Дата           Непогашена        Відсоток за                        Дата
                                                      виникнення    частина боргу     користування
                                                       погашення
                                                                              (тис.грн.)   коштами (% річних)

Кредити банку                                        X                  7000                    X            X
у тому числі:                                                                                                         
Короткострокові кредити банку         09.11.2010            7000                  17,5 14.10.2011
Зобов’язання за цінними паперами           X                     0                       X            X
у тому числі:                                           X                     0                       X            X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за         X                     0                       X            X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним                     X                       0            X X
випуском):
за векселями (всього)                               X                     0                       X            X
за іншими цінними паперами (у тому числі                      X                       0            X X
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в                 X                     0                       X            X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання                            X                  3597                    X            X
Фінансова допомога на зворотній основі   X                     0                       X            X
Інші зобов’язання                                    X                 85293                   X            X
Усього зобов’язань                                  X                 95890                   X            X
Опис:       ПАТ "Волиньобленерго" з Філією -Волинське обласне управління ВАТ "Ощадний банк
України" уклало договір за №1113-19/10-311 від 09.11.2010р.про надання кредиту у вигляді
відновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) з лімітом кредитування 10 000 000
грн. відсотком за користування кредитом 17,5%. , з остаточним терміном повернення не пізніше 08
листопада 2011р. 14 жовтня 2011р. ПАТ "Волиньобленерго" уклало угоду за № 11125 з Філією
Волинське обласне управління ПАТ "Ощадний банк України" про надання кредиту у вигляді
відновлювальної кредитної ліні окремими частинами з лімітом кредитування 10 000 000 грн, відсотком
за користуванням кредиту 14,5% з терміном погашення не пізніше 12 жовтня 2012р. Таким чином
кредит за 2011 рік був погашений станом на14.10.2011р. Непогашена частина боргу вказана в таблиці
є борг по новому договору кредитної лінії № 1125 від 14.10.2011р.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Передача та постачання електроенергії:
обсяг реалізації у натуральній формі – 1438326 тис.кВт.год ,
обсяг реалізації у грошовій формі – 628920 тис.грн.
у відсотках до всієї реалізованої продукції – 100%.
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
1. Вартість купованої електроенергії - 69,23 % від загальної   собівартості реалізованої продукції
2. Витрати на оплату праці                   - 12,03 %   від загальної   собівартості реалізованої продукції
3. Амортизація необоротних активів   - 7,51 % від загальної   собівартості реалізованої продукції.
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                                               що виникала протягом періоду
Дата виникнення події                      26.01.2011
Повідомлення у стрічці новин       27.01.2011
Вид інформації                                 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
                                 Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
       № з/п                 Рік               Кількість зборів, усього                 У тому числі позачергових
           1                    2008                               1                                             0
           2                    2009                               1                                             0
           3                    2010                               1                                             1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Реєстраційна комісія                                                                          
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників

для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
  Підняттям карток                                                                              
Бюлетенями (таємне голосування)                                                        
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Внесення змін до статуту товариства                                                    
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)      ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради                                                                            7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві                                0
Кількість представників держави                                                                           1
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій              0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій             6
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб                                              0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років                                                                            20
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Комітети не створені.                                                                                            
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)                                                                                 так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою                                                                      
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?                                                                                                                        
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?     
                                                                                                                                       
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)                так
Кількість членів ревізійної комісії, осіб.                                                               5
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?                                                                          12
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів - відділу корпоративного управління товариства;
Засідання наглядової ради – секретар наглядової ради; відділ корпоративного управління;
Засідання дирекції - секретар дирекції.                                                     
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
                                                                           Загальні     Наглядова Виконавчий Не належить
                                                                            збори          рада          орган               до
                                                                          акціонерів                                      компетенції
                                                                                                                                 жодного
                                                                                                                                   органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)    так             ні             так                ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)           так             ні              ні                 ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи так            ні              ні                 ні
Бюджету

Обрання та відкликання голови правління                     ні            так            ні                   ні
Обрання та відкликання членів правління                     ні             так             ні                 ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради            ні             так             ні                 ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради           так             ні              ні                 ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної
комісії                                                                    так             ні              ні                 ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів    ні             так             ні                 ні
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів так             ні              ні                 ні
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової         ні             так             ні                 ні
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій        так             ні              ні                 ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення   власних акцій                                     так             ні              ні                 ні
Затвердження аудитора                                           ні             так             ні                 ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів                                                                ні             так             ні                 ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені товариства?             - так.
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів                                                               
Положення про наглядову раду                                                                              
Положення про виконавчий орган (правління)                                                         
Положення про ревізійну комісію                                                                          
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність
вашогоакціонерного товариства?
1. Фінансова звітність, результати діяльності - інформація розповсюджується на загальних
зборах акціонерів, публікується в пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі
ДКЦПФР, документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві, копії
документів надаються на запит акціонера, інформація розміщується на власній Інтернет-сторінці
акціонерного товариства.
2. Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу публікується в пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР, документи
надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві, копії документів надаються
на запит акціонера
3. Інформація про склад органів управління товариства – інформація розповсюджується на
загальних зборах акціонерів, публікується в пресі, оприлюднюється в загальнодоступній
інформаційній базі ДКЦПФР, документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному
товаристві, копії документів надаються на запит акціонера, інформація розміщується на власній
Інтернет-сторінці акціонерного товариства.
4. Статут та внутрішні документи - інформація розповсюджується на загальних зборах акціонерів,
публікується в пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР, документи
надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві, копії документів надаються
на запит акціонера, інформація розміщується на власній Інтернет-сторінці акціонерного товариства.
5. Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення - документи надаються для
ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві, копії документів надаються на запит
акціонера, інформація розміщується на власній Інтернет-сторінці акціонерного товариства.
6. Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства - документи надаються для
ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві, копії документів надаються на запит
акціонера.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) - так.
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
  Раз на рік                                                                                                            
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Наглядова рада
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)ні.                                                                                                           
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Ревізійна комісія                                                                                                 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні
послуги                                                                                                              
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/
ні)-ні.
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
                                                           УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції протягом наступних трьох
років?– не
планується.                                                                                                                              Чи
планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років? – ні.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) – так.
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції
у                                                                                                                 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) - так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Зміна форми існування акцій ( з документарної на бездокументарну) призвело до розірвання
договору з реєстратором ВАТ "Фінансова компаня Укрнафтогаз".
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного    
управління? (так/ні) – ні.
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I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Інвестиційна нерухомість:    Справедлива (залишкова) вартість
івестиційної нерухомості
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Відсрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у т. ч. в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
IV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ

########
Код за ДКУД

Код
рядка
2

1801001
На кінець
На початок звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

010
011
012
020

350
3228
2878
4420

369
3358
2989
5385

030
031
032

512562
1875717
1363155

579255
5190812
4611557

035
036
037

0

0

040
045
050

265

364

055

0

0

056
057
060
065
070
080

517597

585373

100
110
120
130
140
150

8969

8999

160
161
162

36748
40545
3797

54945
58853
3908

98

276
2404

393

546

1662
2

854
1

3406
51276
49

4248
72272
30

170
180
190
200
210
220
230
231
240
250
260
270
275

БАЛАНС

280

Пасив

Код
рядка

568922

657675
Продовження
додатка
На кінець
На початок звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1
2
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
300
23864
Пайовий капітал
310
Додатковий вкладений капітал
320
Інший додатковий капітал
330
369252
Резервний капітал
340
713
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
22978
Неоплачений капітал
360
Вилучений капітал
370
Усього за розділом I
380
416807
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення виплат персоналу
400
Інші забезпечення
410
Технічні резерви, резерви зі страхування життя
415
Частка перестраховиків у технічних резервах, у резервах зі
416
страхування життя
Забезпечення призового фонду
417
Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у
418
лотереї
Цільове фінансування
420
Усього за розділом II
430
0
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків
440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
Відстрочені податкові зобов'язання
460
70386
Інші довгострокові зобов'язання
470
25151
Усього за розділом III
480
95537
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Короткострокові кредити банків
500
10000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
5029
Векселі видані
520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
4098
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
26451
з бюджетом
550
6339
з позабюджетних платежів
560
зі страхування
570
1354
з оплати праці
580
3128
з учасниками
590
18
із внутрішніх розрахунків
600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
605
вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610
161
Усього за розділом IV
620
56578
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
630
БАЛАНС
640
568922
___________________
1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
у галузі статистики
2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)
.
Керівник
Бурін А.О.
М.П.
підпис
  
прізвище, ім'я, по батькові
Головний бухгалтер
Боровський В.В.

23864
487094
760
50067
561785

0

13616
20122
33738
7000
5029
6959
33075
3597
1571
3397
15

1509
62152
657675
влади

підпис

Підприємство
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма
господарювання

прізвище, ім'я, по батькові

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
КОДИ
Дата (рік, місяць, число )2011/12/31
ПАТ "Волиньобленерго"
за ЄДРПОУ 00131512
Україна, Волинська
за КОАТУУ 0710100000
область, місто Луцьк
НАК "Енергетична
за СПОДУ 230
компанія України"
Акціонерне товариство

Розподілення та
постачання
електроенергії
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру
тис. грн.
Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Вид економічної діяльності

Форма № 2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші податки та збори, сплачені з обороту
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних
унаслідок сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі у капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати

2

за КОПФГ

2804

за КВЕД

40.13.0

Контрольна сума
Код за
ДКУД

1801003

За звітний
період
3

За попередній період
4

010

761150

624496

015
020
025
030

126858

104082

035

634292

520414

040

590727

491715

050
055
060

43565
0
25268

28699
0
12743

14731
11462
25161

12671
9077
11186

17479
0

8508
0

2116
809

2133
1553

061
070
080
090
091
100
105
110
120
130
140

Втрати від участі у капіталі
150
Інші витрати
160
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті165
Стаття

2302

Код рядка

За звітний
період
3

828
Продовження додатка
За попередній період

1
2
4
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
16484
8260
збиток
175
0
0
У т.ч. від припинення діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та груп вибуття унаслідок
припинення діяльності
прибуток
176
збиток
177
Податок на прибуток від звичайної діяльності:
180
15492
7332
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190
992
928
збиток
195
0
0
Надзвичайні:
доходи
200
витрати
205
Податки з надзвичайного прибутку
210
Чистий
прибуток
220
992
928
збиток
225
0
0
Забезпечення матеріального заохочення
226
___________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За звітний
Найменування показника
Код рядка
За попередній період
період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
39236
32106
Витрати на оплату праці
240
90642
73311
Відрахування на соціальні заходи
250
32638
26683
Амортизація
260
44745
36971
Інші операційні витрати
270
25362
12548
Разом
280
232623
181619
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За звітний
Назва статті
Код рядка
За попередній період
період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
4,77E+08
4,77E+08
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
4,77E+08
4,77E+08
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
0,00212
0,00194
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
330
0,00212
0,00194
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
340
Керівник
Бурін А.О.
підпис
прізвище, ім'я, по батькові
М.П.
Головний бухгалтер
Боровський В.В.
підпис
прізвище, ім'я, по батькові
Дата /рік, місяць, число/ 2011
12 31
Підприємство
Територія

К О Д И
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

00131512
0710100000

Організаційно-правова форма
господарювання
Вид економічної діяльності
Складено (зробити позначку "v"
у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами
фінансової звітності
Одиниця виміру : тис. грн.
Звіт про рух грошових коштів
Стаття

за КОПФГ

230

за КВЕД

40.13.0

Контрольна
сума
Код за ДКУД
За звітний
Код
період

I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів,
010
робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів
030
Установ банків відсотків за
035
поточними рахунками
Бюджету податку на додану
040
вартість
Повернення інших податків і
045
зборів (обов’язкових платежів)
Отримання субсидій, дотацій
050
Цільового фінансування
060
Боржників неустойки (штрафів,
070
пені)
Інші надходження
080
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
090(
Авансів
095(
Повернення авансів
100(
Працівникам
105(
Витрат на відрядження
110(
Зобов’язань з податку на
115(
додану вартість
Зобов’язань з податку на
120(
прибуток
Відрахувань на соціальні заходи125(
Зобов’язань з інших податків і
130(
зборів (обов’язкових платежів)
Цільових внесків
140(
Інші витрачання
145(
Чистий рух коштів до
150
надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних
160
подій
Чистий рух коштів від
170
операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Реалізація:
            фінансових інвестицій 180
            необоротних активів
190

1801004
За аналогічний період
попереднього року

727386

597981

32746
10

34082

135
1719

357

1001

2345

4849

1115

145

554341)
2404)
90)
75086)
384)

(
(
(
(
(

408588)
53468)
5)
60041)
473)

32335)

(

26892)

7878)

(

9154)

36554)

(

28063)

14389)

(

11718)

)
5898)

(
(

)
5417)

38487

32061

38487

32061

164

            майнових комплексів 200
Отримані:
            відсотки
210
            дивіденди
220
Інші надходження
230
Придбання:
            фінансових інвестицій 240(
            необоротних активів
250(
            майнових комплексів 260(
Інші платежі
270(
Чистий рух коштів до
280
надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних
290
подій
Чистий рух коштів від
300
інвестиційної діяльності
Ш. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики
320
Інші надходження
330
Погашення позик
340(
Сплачені дивіденди
350(
Інші платежі
360(
Чистий рух коштів до
370
надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних
380
подій
Чистий рух коштів від
390
фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний
400
період
Залишок коштів на початок
410
року
Вплив зміни валютних курсів на
420
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року 430
Керівник

13
)
30978)
)
168)

-26585

-31001

-26585

124120
157505)
265)
5029)

(
(
(

-4930

-8294

-4930

-808

546
1116

1662

Бурін А.О.
Боровський
В.В.

Додаток
до Поло-ження (станд-арту) бухгал-терського обліку 5
ПАТ "Волиньобленерго"
Україна, Волин-ська область, місто
Територія
Луцьк
Орган державНАК "Енерге-тична компанія
ного управ-ління України"
Організа-ційноАкціо-нерне товарправова форма
иство
господарю-вання
Вид економіч-ної Розпо-ділення та поста-чання електродіяль-ності
енергії
Складено (зробити позначку "v" у відпо-відній клітинці):
за положен-нями (стандар-тами) бухгалтер-ського обліку
за міжна-родними станда-ртами фінан-сової звітності
Контрольна
Одиниця виміру тис.грн.
сума
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ
КАПІТАЛ

123120)
1)
5929)

-8294

1662

854

)
26715)
)
47)

-31001

154505

Головний бухгалтер

Підпри-ємство

(
(
(
(

Дата (рік, місяць,
число )

КОДИ
2011 | 12 | 31    

за ЄДРПОУ

00131512

за КОАТУУ

0710100000

за СПОДУ

2804

за КОПФГ

230

за КВЕД

40.13.0

за 2011 рік

Стаття

Форма № 4
Код за ДКУД
ДодатІнший
ПайоРезер- НерозНеопла- Вилуковий
додатвий
вний
поділе-ний чений
чений
вклад-ений ковий
капітал
капітал прибуток капітал
капітал
капітал
капітал
4
5
6
7
8
9
10
23864
369252
713
23070

1801005

Код Статутряд-ний
ка капітал

1
2
3
Залишок на початок року 010
Коригу-вання:
зміна облік-ової політики 020
виправ-лення помилок
030
інші зміни
040
Скориго-ваний залишок
050
23864
на початок року
Переоцінка активів:
дооцінка основних
060
засобів
уцінка основ-них засобів 070
дооцінка незавер-шеного
080
будівництва
уцінка незавер-шеного
090
будівництва
дооцінка немате-ріальних
100
активів
уцінка немате-ріальних
110
активів
120
Чистий прибуток (збиток)
130
за звітний період
Розподіл прибутку:
виплати власникам
140
(дивіденди)
спряму-вання прибутку
150
до статут-ного капіталу
відраху-вання до резерв160
ного капіталу
170
Внески учасників:
внески до капіталу
180
погашення заборго190
ваності з капіталу
200
Вилучення капіталу:
викуп акцій (часток)
210
пере-продаж викуп220
лених акцій (часток)
анулю-вання викуп230
лених акцій (часток)
вилучення частки в
240
капіталі
зменшення номінальної
250
вартості акцій
Інші зміни в капіталі:
списання невідшкод260
ованих збитків
безкош-товно отримані
270
активи
280
Разом зміни в капіталі
290
0
Залишок на кінець року 300
23864
Керівник
М.П.
підпис
Головний бухгалтер
підпис

Разом
11

0
-92
0

-92
0

0

369252

713

22978

416899

0

0

72746

416807
72746
0
0
0
0
0

40998

27025

68023

992

992

-278

-278

0

0
47
603

-47

0

-603

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4917
0
0

0
0

-1422
117842
487094

4917
47
27089
0
760
50067
0
Бурін А.О.
прізвище, ім'я, по батькові
Боровський В.В.
прізвище, ім'я, по батькові

0
0

-1422
144978
561785

Підприємство
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма
господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру
тис.грн.

ПАТ "Волиньобленерго"
Україна, Волинська область, місто Луцьк
НАК "Енергетична компанія України"

Затверджено
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
КОДИ
Дата (рік, місяць, число )2011
12
за ЄДРПОУ
00131512
за КОАТУУ
0710100000
за СПОДУ
2804

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Розподілення та постачання електроенергії
тис.грн.
Примітки до річної фінансової звітності
за 2011 рік

за КВЕД
Контрольна сума

40.13.0

Код за ДКУД

1801008

ФОРМА № 5

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів

Код рядка

1
Права користування природними ресурсами
Права користування майном
Права на знаки для товарів і послуг
Права на об'єкти промислової власності
Авторські та суміжні з ними права

010
020
030
040
050
060
070
080
090

Інші нематеріальні активи
Разом
Гудвіл

первісна
накопичена
(переоцінена)
амортизація
вартість
2
3
4
13

4

3215
3228

2874
2878

Із рядка 080 графа 14:
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
(081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
(082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів
(083)
Із рядка 080 графа 5:
вартість нематеріальних активів, отриманих
81
(084)
за рахунок цільових асигнувань
З рядка 080 графа 15:
    накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
(085)
    власності
ІІ. Основні засоби
Групи
Код
Залишок на початок
Надійшло за Переоцінка (дооцінка+,
основних
Вибуло за рік
рядка року
рік
уцінка-)
засобів
первісна
первісної
первісна
(переоцінена)знос
(переоціненої) зносу
(переоцінена)знос
вартість
вартості
вартість

1
Земельні
ділянки
Інвестиційна
нерухомість
Капітальні
витрати на
поліпшення
земель
Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої
Машини та
обладнання
Транспортні
засоби
Інстументи,
прилади,
інвентар
(меблі)
Робоча і
продуктивна
худоба

2

3

4

5

6

7

8

Вибуло за рік

3358
369

Нарахоано
Втрати від
амртизації за зменшення Інші зміни за рік
Залишок на кінець року В тому числі
рік
корисності
первісної
первісна
одержані за фіна-нсовою передані в оперативну
(переоціненої) зносу (переоцінена)знос
орендою
оренду
вартості
вартість
первісна
первісна
(переоцінена) знос
(переоцінена)знос
вартість
вартість
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

100

0

0

105

0

0

110

0

0

-16

1780436

1302561

7174 5033

3355818

3262421

2

18987

12194

-7041-4894

3951

2761

0

0

120

1760904

1275815

27227

130

61367

42195

4371

140

16648

11619

150

10692

7470

160

7736

5950

32712

384

332

4838

2499

161

156

729

435

135

124

309

3283290

3210687

0

Втрати від
Нарахо-вано
зменшення
амртизації за
Інші зміни за рік
Залишок на кінець року
корисності
рік
за рік
первісної
первісна
первісної
первісна
накопиченої
накопиченої
накопичена
(переоціненої)
(переоцінена) накопичена амортизація
(переоціненої)
(переоцінена)
амортизацї
амортизацї
амортизація
вартості
вартість
вартості
вартість
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
0
1
1
1
1
13
4
0
0
0
0
0
0
0
0
255
125 125
236
3345 2985
256
0
0
126 126
237
0
0
0
3358 2989

Надійшло Переоцінка (дооцінка+,
за рік
уцінка-)

Залишок на початок року

31

41

1

Багаторічні
насадження
Інші основні
засоби
Бібліотечні
фонди
Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи
Тимчасові
(нетитульні)
споруди
Природні
ресурси
Інвентарна
тара
Предмети
прокату
Інші
необоротні
матеріальні
активи
Разом

170
180

175

125

0

0

0

0

0

0

31620

31620

0

0

-175 -125

190
200

25931

25931

5920

231

231

5920

210
220

0

0

230

0

0

240

0

0

250

0

0

5190812
5190812

4611557
4611557

260
1875717 1363155
40452
3283290
3210687
1875717 1363155
Із рядка 260 графа 14:
вартість основних засобів, щодо яких
існують передбачені чинним
261
законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що
тимчасово не використовуються
262
(консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінка) вартість повністю
264
амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних
264
майнових комплексів
Із рядка 260 вартість основних засобів, призначених для
264
графа 5:
продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
З рядка 260
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
графа 15:
вартість основних засобів, що взяті в
266
операційну оренду
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
З рядка 105
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю
графа 14:
ІІІ. Капітальні інвестиції
Найменування показника
1

Код рядка

2

За рік

280

27119

Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовл.) інших необоротних матеріал.
активів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних
активів
Інші
Разом
З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)
ІV. Фінансові інвестиції

290

3334

300

6047

310

256

1
А. Фінансові інвестиції за методом участі в
капіталі в:                                             
асоційовані підприємства

дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші фінансові інвестиції
в:                           частки і паї у

Код рядка

За рік
2

350

360
370
380

довгостр.

4

0

0

0

0

1681

(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

1640

5385

поточні

0

(264)

На кінець року
3

0

(263)

3745

36756

44508

(262)

320
330
340

6793

(261)

На кінець року
3
4

Капітальне будівництво

Найменування показника

8647

5

V. Доходи і витрати
Найменування показника
1
А. Інші операційні доходи і
витрати                                    Операційна оренда
активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об`єктів житлово-комунального і соціальнокультурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі:відрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і
витрати                                                                    
Дивіденди
Проценти
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи і
0 витрати                                                                    
Реалізація фінансових інвестицій
364Доходи від об"єднання підприємств
Результат оцінки корисності
Неопераційна курсова різниця

Код рядка Доходи
2

3

440

4

450

0

0

460

1614

526

470

1000

492

480

2

80

22648

24063
13327
149

500
510
520

0
0
0

0
0
0

530

0

540Х
550

0

604
0

560

0

205

580
590

0

0

600

0

0

490
491Х
492Х

Витрати

4
0

Х

570

0

статутному капіталі інших підприємств
акції
облігації
інші
Разом (розд.А+розд.Б)

Безоплатно одержані активи
Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати

390
400
410
420

0

0

0

Із р.45 гр.4 Балансу "Інші довгост.фін.інвес." відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю

(421)
(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

Із р.220 гр.4 Балансу "Поточні фін. Інвестиції" відобр.
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(424)
(425)
(426)

610
620Х
630

З рядків 540-560 графа 4     фінансові витрати, уключені до
собівартості продукції
основної діяльності

VІ. Грошові кошти

Каса
Поточний рахунок в банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом
З рядка 070 гр. 4
Грошові кошти, використання яких обмежено (691)
Балансу
VІІ. Забезпечення і резерви

1
Забезпечення на виплату відпусток
працівникам
Забез. наступ. витрат на додаткове пенсійне
забезпечення
Забез. наступ. витрат на викон. гарантійних
зоб.
Забез. наступних витрат на реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов'язань щодо обтяжливих
контрактів
Інші забезпечення на виплату 13 зарплати
Забезпеч.під знецінення ТМЦ
Резерв сумнівних боргів
Разом
VІІІ. Запаси
Найменування Код
Балансова вартість на
показника
рядка кінець року
1

Сировина і
матеріали
Купівел.
напівфабр. та
комплек.
вироби
Паливо
Тара і тарні
матеріали
Будівельні
матеріали
Запасні
частини
Матеріали с/г
призначення
Поточні
біологічні
активи
МШП
Незавершене
виробництво
Готова
продукція

2

3

800

5813

810
820

2

Збільшення за звітний рік
нараховано
(створено)

3

710

Сторновано
невикористану суму у
звітному році

Використано у
звітному році

2159
143

(632)

%

854

Сума очікуваного
відшкодування витрат
іншою стороною, що
врахована при оцінці
забезпечення  

Залишок на кінець року

додаткові відрахування
4

5

13497

6

7

9211

4286

8

9
0

720

0

730

0

740

0

750

0

760
770
775
780

0
0
3908
3908

3797
3797

13327
26824

0

1389
10600

ІХ. Дебіторська заборгованість
Переоцінка на рік
збільшення чистої вартості
уцінка
реалізації *
4

Найменування показника

11827
16113
Код
Всього на кінець року
рядка

0

у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців

5

1
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

від 12 до
18 місяців

5

від 18 до 36
місяців

2

3

4

940

58853

44483

3179

2327

6

950

546

392

3

102

320

830

4

840

66

850

2628

860

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

Із рядків 940 і 950 гр. з заборгованість з пов`язаними сторонами

(952)

1665

Х. Нестачі і втрати від псування цінносей

870
880

Залишок на початок року

694

(633)

Код
На кінець року
рядка
2
3
640
1
650
853
660
670
680
690
854

1

Код рядка

Х

Товарнообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з
пов'язаними сторонами (%)

Найменування показника

Види забезпечень і резервів

1422

Найменування показника
168

1

Код рядка

Сума
2

3

890

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

149

900

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

116

3908

Товари

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)

910

Разом
920
8999
0
0
Із рядка 920 графа 3 "Балансова вартість запасів":
відображених за чистою вартістю реалізації
(921)
переданих у переробку
(922)
оформлених у заставу
(923)
переданих на комісію
(924)
Активи на відповідальному зберіганні - позабалансовий
(925)
1157
рахунок 02
З рядка 275 графа 4   
                             Балансу запаси, призначені для
(926)
продажу
_________________________________________________________________________
*визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

XII. Податок на прибуток
Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов`язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року

Код рядка

2
1210

Сума

0
0

1230
1235

70386
13616

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

15492

у тому числі: поточний податок на прибуток

1241

4239

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
1243
зобов`язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
1250
у тому числі: поточний податок на прибуток
1251
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових
1253
зобов`язань
XIV. Біологічні активи
Групи біологічних
Код рядка
Обліковуються за первісною вартістю
активів
залишок на початок
року

1
Довгострокові
біологічні активи усього в тому числі:
робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні
насадження
інші довгострокові
біологічні активи
Поточні біологічні
активи - усього в
тому числі:
тварини на
вирощуванні та
відгодівлі
біологічні активи в
стані біологічних
перетворень (крім
тварин на
вирощуванні та
відгодівлі)

надійшло за
рік

первіс- на накопи- чена амортивартість зація
2
3
4
1410

0

0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника
1

2

3

1110

Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
1120
валова замовникам
1130
з авансів отриманих
1140
Сума затриманих коштів на кінець року
1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за
1160
незавершеними будівельнии контрактами
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника
Код рядка Сума
1
2
Нараховано за звітний рік
1300
Використано за рік - усього
1310
у тому числі на: будівництво об`єктів
1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312
з них машини та обладнання
1313
придбання (створення) нематеріальних активів
1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних
1316
активів
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних
1317
активів

3
44745
35791
18418
11197
3206
256
5920

11253
-68023

-68023
Обліковуються за справедливою вартістю
нараховано
втрати від
аморти- змен- шення
зації за корис- ності
рік

вибуло за рік

5

Код рядка Сума

Дохід за будівельними котрактами за звітний рік

3
4239

1220
1225

980

первіс- на
вартість

вигоди від
відновзалишок на кінець залишок на надійш- ло зміни вартос- вибуло за
лення
року
початок року за рік
ті за рік
рік
корис- ності

накопи- чена аморти- зація
6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0Х

Х

0

первіс- на
вартість

залишок на кінець року

накопи- чена аморти- зація
11

12

13

14

15

16

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Х

0

0

0

0

0

0

0

0

1411
1412
1413
1414
1415
1420

0Х

1421

Х

Х

Х

Х

1422

Х

Х

Х

Х

1423
Х
Х
Х
Х
інші поточні
1424
Х
Х
Х
Х
біологічні активи
Разом
1430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних
З рядка 1430 графа 6 і графа 16
активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

0

(1431)
(1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Витрати,
Вартість пов'язані з
Виручка
Найменування
Результат від первісного
Собівартість
Код рядка
первісного біологічними
Уцінка
від
Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
показника
визнання
реалізації
визнання перетвореалізації
реннями
дохід
витрати
реалізації первісного визнання та реалізації
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Продукція та
додаткові біологічні
активи рослинництва
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- усього у тому
числі:
зернові і зернобобові
1510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
з них: пшениця
1511
соя
1512
соняшник
1513
ріпак
1514
цукрові буряки
1515
(фабричні)
картопля
1516
плоди (зерняткові,
1517
кісточкові)
інша продукція
1518
рослинництва
додаткові біологічні
1519
активи рослинництва
Продукція та
додаткові біологічні
активи тваринництва
1520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- усього у тому
числі:
приріст живої маси 1530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
усього
з нього: великої
1531
рогатої худоби
свиней
1532
молоко
1533
вовна
1534
яйця
1535
інша продукція
1536
тваринництва
додаткові біологічні
1537
активи тваринництва
продукція рибництва
1538
1539
Сільськогосподарська
продукція та
1540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
додаткові біологічні
активи - разом
Керівник
Бурін А.О.
підпис
прізвище, ім'я, по батькові
М.П.
Головний бухгалтер
Боровський В.В.
підпис
прізвище, ім'я, по батькові
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