Річна інформація емітента цінних паперів
За 2012 рік.
1.1. Повне найменування емітента

1. Загальні відомості

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
2.2. Річна інформація опублікована у газета "Бюлетень. Цінні папери України”
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.energy.volyn.ua

3. Основні відомості про емітента

16.04.2013р
__________
16.04.2013

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
Розподілення електроенергії
35.13
Торгівля електроенергією
35.14
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
42.22
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 архітектурно25.08.2016
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 станом на 31 грудня 2012 року становить 2355 осіб, при
нормативній чисельності 2907 одиниць розрахованої у 2008 році, зменшилась, порівняно з
2011 роком на 54, або на 2,24 відсотка, в основному по причині звільнення працівників за власним
бажанням у зв’язку з виходом на пенсію.
Середньооблікова кількість штатних працівників за січень-грудень 2012 року становить 2355
осіб, збільшилась на 16, або на 0,68 відсотків, порівнюючи з 2011 роком.
Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за січень-грудень
2012 року становить 2372 осіб, збільшилась на 1, або 0,04 відсотка, порівнюючи з 2011 роком.
Фонд оплати праці усіх працівників за період січень-грудень 2012 року становить
102344,7 тис.грн., що на 12232,6 тис.грн. перевищує фонд оплати праці минулого 2011 року, або на
13,57 відсотків.
Фонд оплати праці штатних працівників за період січень-грудень 2012 року становить
98883,0 тис.грн., що на 12083,6 тис.грн. перевищує фонд оплати праці 2011 року, або на 13,92
відсотка.
У фонді оплати праці штатних працівників за січень – грудень 2012 року:
- основна заробітна плата – 61227,7 тис.грн. – 61,9 відсотків;
- додаткова заробітна плата – 29044,4 тис.грн. – 29,4 відсотка;
- інші заохочувальні і компенсаційні виплати – 8610,9 тис.грн. – 8,7 відсотків.
Приріст фонду оплати праці штатних працівників порівнюючи з минулим 2011 роком
пояснюється тим, що з січня 2012 року по грудень 2012 року проводилось планове підвищення
заробітної плати всім працівникам ПАТ відповідно до соціальних стандартів які встановлені

законом України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” (з січня 2012 року на 6,9%, з квітня
2012 року на 1,9%, з липня 2012 року на 0,7% і з жовтня та грудня 2012 року на 1,4%).
Середньомісячна заробітна плата усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за період з
січня по грудень 2012 року становить 3596 грн., що на 429 грн. більше, порівнюючи з минулим
2011 роком, або на 13,55 відсотків.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за період з січня по грудень 2012 року
становить 3499 грн., що на 407 грн. більше, порівнюючи з минулим 2011 роком, або на 13,16
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, визначеному
Положенням про Наглядову раду ПАТ "Волиньобленерго". До кримінальної відповідальності не
притягувався і непогашеної судимості за корисливі та посадові злочии немає.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Білець Олександр Петрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
АС, 322006, 28.07.1997, Луцьким МУМВС України у
особи (серія, номер, дата видачі, Волинській області
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища. Український інститут інженерів водного господарства,
Міжнародний інститут менеджменту, Харківська академія
комунального господарсьтва
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9
6.1.7. Найменування підприємства Голова правління ВАТ "Донецькобленерго"
та попередня посада, яку займав
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 корисливі та посадові злочини
немає, до кримінальної відповідальності не притягувався.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Массан Діана Миколаївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
СН, 134752, 07.05.1996, Харківським РУКГУМВС України в
особи (серія, номер, дата видачі, м.Києві
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1961
6.1.5. Освіта
Вища. Київський інститут народного господарства
ім.Коротича.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5
6.1.7. Найменування підприємства Головний спеціаліст Департаменту корпоративного
та попередня посада, яку займав
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, Старокиївським 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) 13
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 заступником директора 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
Кущ Олександр Сергійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
СН, 512430, 29.05.1997, Мінським РУГУМВС України в
особи (серія, номер, дата видачі, м.Києві.
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1976

6.1.5. Освіта
Вища. Національний Університет ім. М.П.Драгоманова.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6
6.1.7. Найменування підприємства Заступник директора департаменту правового забезпечення та
та попередня посада, яку займав
корпоративного управління
6.1.8. Опис: На даний час працює директором Департаменту корпоративного права 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 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 Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ
фізичної особи або повне
ЛІМІТЕД
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
НЕ251633
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Згідно доручення від 24 квітня 2012р. представляє інтереси в Наглядовій раді згідно з
усіма правами та обов"язками члена Наглядової ради, визначиними законодавством України,
Статутом та внутрішніми нормативними документами - Завада Ірина Валерівна.
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
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Згідно доручення № 1091 від 20.12.2011р. , представляє інтереси в Наглядовій раді
згідно з усіма правами та обов"язками члена Наглядової ради, визначеними законодавством
України, Статутом та внутрішніми нормативними документами - Іонова Оксана Борисівназаступник начальника відділу Департаменту корпоративного управління НАК "Енергетична
компанія 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
1957

6.1.5. Освіта
Вища. Харківський інженерно-будівельний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14
6.1.7. Найменування підприємства Начальник відділу Департаменту економіки та фінансування
та 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, 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) 24
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". Бере
участь і голосує на засіданнях дирекції, розглядає та опрацьовує матеріали, що надаються на
розгляд Дирекції, здійснює інші функції для організації діяльності Дирекції товариства. 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
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) 22
6.1.7. Найменування підприємства Заступник голови правління з комерційних питань
та попередня посада, яку займав
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 фун кціональних 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, Червоноградським 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) 11
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
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
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) 22
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, 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) 16
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. 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) 10
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. 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) 13
6.1.7. Найменування підприємства Директор Рожищенської філії ВАТ "Волиньобленерго"
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Працює директором Рожищенської філії ПАТ "Волиньобленерго". В своїй діяльності
керується Положенням 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) 25
6.1.7. Найменування підприємства Головний бухгалтер ВАТ "Волиньобленерго".
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Працює головним бухгалтером 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.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім»я,
Паспортні дані фізичної
Дата
Кількість
по батькові
особи або
внесення
акцій
фізичної особи
ідентифікаційний код
до реєстру (штук)
або повне
ЄДРПОУ юридичної особи
найменування
юридичної особи
Член
Юридична особа НЕ251633
20.05.2010 101137534
Наглядової
Компанія
ради
ГАРЕНСІА
ЕНТЕРПРАЙЗІЗ
ЛІМІТЕД
Член
Фізична особа
АС, 743280, 15.03.2001
14.11.2003
100
дирекції
Стасюк Микола
Рожищенським МУ УМВС
Васильович
України у
Волинській області
Член
дирекції

Фізична особа
Іванов Дмитро
Олександрович
Член
Фізична особа
дирекції
Перчук
Володимир
Петрович
Член
Фізична особа
Наглядової
Білець
ради
Олександр
Петрович
Генеральний
Фізична особа
директор
Бурін Анатолій
Олександрович
Член
Фізична особа
дирекції
Коберник
Віталій
Анатолійович
Член
Фізична особа
Наглядової
Токарєва
ради
Людмила
Михайлівна
Голова
Фізична особа
ревізійної
Звязкіна Галина
комісії
Матвіївна
Голова
Фізична особа
Наглядової
Комаренко
ради
Олександр
Іванович

Від
загальної
кількості
акцій
(у
відсотках)
21.190576

0,0000

АС, 325944, 22.08.1997,
Луцьким МУУМВС
України у Волинсьій обл.
АС, 216218, 03.06.1997,
Луцьким МУУМВС
України у Волинській обл..

14.11.2003

100

0,0000

14.11.2003

100

0,0000

АС, 322006, 28.07.1997,
Луцьким МУУМВС
України у Волинській обл..

14.11.2003

100

0,0000

АС, 303295, 09.06.1997
Луцьким МУУМВС
України у Волинській обл.
КА, 500031, 03.09.1997,
Червоноградським МВВС
України у Лвівській обл.

90

0,0000

14.11.2003

70

0,0000

СН, 944564, 19.01.1999,
Старокиївським РУ ГУ
МВС України в м.Київ

05.04.2006

10

МА, 870733, 12.08.2000,
Зарічним РВСМУУМВС
України у Сумській обл.
СО, 914953, 04.07.2002,
Шевченківським
РУМУМВС України в
Київський обл

05.04.2006

5

0,000

05.05.2010

1

0,00

14.11.2003

0,0000

Член
Наглядової
ради
Ітого

Фізична особа
Массан Діана
Миколаївна

СН 134752, 07.05.1996,
Харківським РУКГУМВС
України в м.Києві.

14.11.2003

1

0,00

101138111

21,190576

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
1. Фонд Державного майна України
Код ЄДРПОУ – 00032945
Місцезнаходження - вул..Кутузова, 18/9, м.Київ, 01601.
Дата внесення до реєстру – 07.12.2012
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 - 101137534 штук простих іменних;
Від загальної кількості акцій – 21,190573%.
Усього: 454879782 штук акцій простих іменних - 96,190573%

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
Дата проведення
20.04.2012
Кворум зборів, %
96,192778
Опис: Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови і Секретаря чергових зборів акціонерів ПАТ "Волиньобленерго" та
затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Волиньобленерго" про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності
Товариства на 2012 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Волиньобленерго" за 2011 рік.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ "Волиньобленерго" за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та
затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи
Товариства у 2011 році.
9.Внесення змін до Статуту ПАТ "Волиньобленерго" шляхом викладення п.2.2. Статуту у новій
редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової
ради ПАТ "Волиньобленерго".
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "Волиньобленерго".
12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "Волиньобленерго".
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з
членами Наглядової ради ПАТ "Волиньобленерго", встановлення розміру їх винагороди. Обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ
"Волиньобленерго".
14. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної
комісії ПАТ "Волиньобленерго".
15. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "Волиньобленерго".
16. Обрання Голови ревізійної комісії.
Особи, що подали пропозиції до переліку питань порядку денного: НАК "Енергетична компанія

України та Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД.
Результати розгляду питань порядку денного: Затверджені звіти Дирекції товариства, Наглядової
та Ревізійної комісії, визначені основні напрямки розвитку товариства в 2012 році. Затверджена
річна фінансова звітність. Прийнято рішення спрямувати отриманий ПАТ "Волиньобленерго" у
2011 році чистий прибуток на виплату дивідендів - 30%, до резервного фонду - 5%, до фонду
розвитку виробництва - 65%, встановлено норматив розподілу прибутку на 2012 рік. Прийнято
рішення про виплату до 1 липня дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку, визначено
порядок та строк виплати дивідендів. Внесені зміни до Статуту товариства шляхом викладення
п.2.2. Статуту у новій редакції. Обрано нових членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Затверджені умови договору , що укладатимуться з членами Наглядової ради.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
За результатами періоду, що
періоду
передував звітному
за
за
за простими
за простими
привілейованими
привілейованими
акціями
акціями
акціями
акціями
346500
0
297600
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну
0,000726
0
0,001
0
акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
0
0
289702,99
0
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
0
0
11.05.2012
0
дивідендів
Дата виплати дивідендів
01.07.2013
0
01.07.2012
0
Рішення про виплату дивідендів за результатами роботи товариства у 2012 році буде прийнято на
загальних зборах акціонерів, які відбудуться 24.04.2013р, дата складання переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів буде визначена рішенням наглядової ради, дивіденди виплатити до
1 липня 2013 року, на одну акцію припадає 0,000726 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 АКК „Міжнародний стандарт”
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34880853
Місцезнаходження
вул.Костянтинівська, 64 офіс 313, м.Київ, Київська обл..,Україна,
04080
Номер ліцензії або іншого
4314
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
Аудиторська палата України
видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
29.10.2009
документа
Міжміський код та телефон
(044) 383-31-91
Факс
(044) 724-78-55
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

11. 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 - бездокументарна, 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 01.01.2013р. 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
Бухгалтерський облік Товариства організований відповідно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996-ХІV;
Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, «Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій
підприємств і організацій» від 31 листопада 1999 р. №291. Податковий облік здійснюється
відповідно до податкового законодавства України.
Основні засади облікової політики регламентовані наказом по Товариству №370 від 29.12.2011
№370 «Про облікову політику і організацію бухгалтерського та податкового обліку товариства на
2012 рік», яким передбачено наступне:
1) Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням таких принципів:
обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу
нарахування, єдиного грошового вимірника.
2) Необоротні активи
Основні засоби класифікуються за групами, для кожної з яких встановлюється термін корисного
використання, на протязі якого відбувається використання та нарахування амортизації основного
засобу. Основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю. Одиницею обліку є
інвентарний об’єкт.
Основні засоби, що відносяться до груп 1 (Земля та земляні ділянки) та 3 (Будинки та споруди) груп
обліковуються за переоціненою вартістю, яка є їх справедливою вартістю на дату переоцінки мінус
будь яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення
корисності.
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного метода. За ним річна
сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного
використання об’єкта основних засобів.
До малоцінних необоротних матеріальних активів належали запаси вартістю до 2500 грн., термін
використання яких більше року. При передачі МНМА в експлуатацію нараховувався знос у розмірі
100 %.
Товариством прийнятий прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного
використання.
Строк корисного використання встановлюється комісією Товариства з оцінки нематеріальних
активів .
Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу
від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з
вибуттям основних засобів.
Результат від реалізації відображається в звіті про фінансові результати.

На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на
можливе знецінення активу. Залежно від результатів цієї оцінки, може виникати необхідність в
переоцінці терміну корисної дії, ставкою амортизації і залишкової (ліквідаційної) вартості основного
засобу. У разі виявлення будь-якої ознаки знецінення Товариство проводить оцінку очікуваного
відшкодування активу, або генеруючої одиниці, до складу якої входить цей актив, якщо неможливо
оцінити суму очікуваного відшкодування для окремого активу, або коли актив не генерує приток
грошових коштів, які в значній мірі незалежні від генеруються іншими активами або групами
активів.
Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта чи групи об'єктів основних засобів виявляється
менше їх балансової (залишкової) вартості, Товариство визнає такий об'єкт або групу об'єктів
знеціненими, і нараховує резерв під знецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою
очікуваного відшкодування активу.
При визначенні суми знецінення об'єкта основного засобу Товариство нараховує резерв під
знецінення з одночасним визнанням витрат періоду на рахунок «Основні засоби в експлуатації,
резерв знецінення».
3) Запаси
Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів)
здійснюється залежно від шляхів надходження запасів на товариство: придбані за плату, виготовлені
власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті
обміну на подібні та неподібні.
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною
вартістю.
Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня
виробнича собівартість.
Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена
засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.
Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива
вартість.
Оцінка вибуття виробничих запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості, а
вибуття паливно-мастильних матеріалів - за методом середньозваженої собівартості, яка
розраховується за кожною операцією.Запаси, які не принесуть економічних вигод у майбутньому,
визнаються неліквідними на підставі рішення постійно діючої інвентаризаційної комісії Товариства
та їх вартість списується на витрати звітного періоду.
Виробнича собівартість продукції визначалася згідно з П(с)БО №16 «Витрати» та враховуючи
вимоги «Галузевих методичних рекомендації з формування собівартості виробництва, передачі та
постачання електроенергії», затверджених Міністерством палива та енергетики України від
20.09.2001р. № 447.
Базою розподілу загальновиробничих витрат є виробнича собівартість за основними видами
діяльності Товариства – передачі та постачання електроенергії.
Фінансовий результат від реалізації запасів визначався як різниця між виручкою від реалізації та їх
собівартістю та відображався у Звіті про фінансові результати.
4) Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визначається за чистою
реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості такої заборгованості на дату
балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.
Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи з фактичної суми дебіторської
заборгованості, щодо якої існує невпевненість про її повернення боржником (або за якою минув
строк позовної давності).
Величина резерву сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності дебіторів,
щоквартально, шляхом проведення інвентаризації безнадійної та сумнівної заборгованості
відповідно станом на «01» березня; «01» червня; «01» вересня;«01» грудня звітного року.
Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається (розкривається) у звіті
про фінансові результати як витрати у складі витрат на збут.
5) Товариство створює забезпечення на виплату відпусток працівникам.
6) Доходи і витрати
Дохід від реалізації електроенергії та надання послуг з транзиту електроенергії визнається за

принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Товариство отримає економічні вигоди,
пов'язані з роведенням операції та сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається за
вирахуванням податку на додану вартість («ПДВ»).
Сума доходу визначається на основі застосування тарифів на реалізацію електроенергії,
затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Витрати визнаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в
звітності того періоду, до якого вони належать.
1) Аванси
Аванси, видані постачальникам, а також отримані від покупців у рахунок майбутніх поставок
товарів (робіт, послуг) відображаються на окремих балансових рахунках з виділенням
довгострокової і короткострокової частин заборгованості.
2) Кредити і позики
Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, що становить
отримані надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здійснення операцій. Після
первісного визнання всі кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю, що
розраховується з урахуванням дисконтів або премій при погашенні. При цьому будь-яка різниця
між їх вартістю та вартістю погашення визнається у звіті про фінансові результати протягом строку
дії зобов'язання. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий термін погашення
не перевищує дванадцять місяців від дати балансу.
3) Податок па прибуток
Податок на прибуток або збиток за рік складається з поточного і відстроченого податків.
Поточний податок на прибуток розраховується відповідно до чинного законодавства, на основі
результатів за рік.
Відстрочений податок розраховується з використанням методу балансових зобов'язань по всіх
тимчасових різницях між балансовими сумами активів і зобов'язань, які використовуються для
фінансової звітності, та відповідною базою оподаткування, використовуваної при розрахунку
оподатковуваного прибутку. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються для всіх тимчасових
різниць, а відстрочені податкові активи визнаються, коли існує ймовірність того, що в майбутньому
буде отримана оподатковуваний прибуток, при якій можуть бути використані неоподатковувані
тимчасові різниці. Відстрочені податкові активи та зобов'язання згортаються, коли вони відносяться
до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має
намір зарахувати свої податкові активи і зобов'язання.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, ймовірно, будуть
застосовуватися в період реалізації відповідних активів або зобов'язань. Відстрочений податок
визнається у звіті про фінансові результати, крім тих випадків, коли він відноситься до статей,
відображених безпосередньо у капіталі. У такому випадку відстрочений податок також визнається у
власному капіталі.

Текст аудиторського висновку
1. Основні відомості про емітента, фінансова звітність якого підлягає перевірці:
Повна назва: Публічне акціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
Код за ЄДРПОУ: 00131512.
Місцезнаходження: 43023, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Єршова, будинок 4.
Дата державної реєстрації: 07.09.1994 р.
2. Нами проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (надалі –Товариство) за 2012 рік станом на 31 грудня 2012
року згідно вимог Законів України «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 року № 140-V), «Про
господарські товариства», Міжнародних стандартів аудиту надання впевненості та етики»

Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні
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.
Проведена аудиторська перевірка повного комплекту фінансової звітності Товариства за 2012
рік, яка складається з наступних звітів:
•
Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма №1),
•
Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма №2),
•
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма №3),
•
Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма №4),
•
Примітки до фінансової звітності за 2012 рік /форми звітності додаються/.
Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що
використовувались під час проведення фінансово-господарської діяльності Товариства та
застосування концептуальної основи фінансової звітності, затвердженої положенням про облікову
політику Товариства, розглянуто принципи оцінки статей балансу і звітності в цілому. Перевірено
взаємозв’язок звітних даних з даними первинної облікової документації. Зроблено оцінку
відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам чинного законодавства по організації
бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та відповідність фактичної діяльності Товариства
установчим документам. Також вибірковій перевірці підлягали первинні бухгалтерські документи.
3. Важливі аспекти облікової політики Товариства
Під час аудиторської перевірки встановлено, що бухгалтерський облік Товариство веде за
журнальною формою обліку за допомогою комп’ютерної програми SF Бухгалтерія, а
бухгалтерський облік у філіях ведеться із застосуванням комп’ютерної програми «1С:
Підприємство 7.7».
Відповідно до вимог закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 р. за № 996-ХІV, Міжнародних стандартів фінансової звітності та з метою
забезпечення єдиних принципів, методів, процедур при відображенні господарських операцій в
обліку і складанні фінансової звітності у Товаристві було видано Наказ за № 370 від 29.12.2011 р.
«Про облікову політику і організацію бухгалтерського та податкового обліку товариства».
В обліковій політиці відображені всі принципові питання організації бухгалтерського
обліку Товариства. Перевіркою встановлено, що протягом 2012 року прийнята Товариством
облікова політика залишалась незмінною.
Нами встановлено, що показники фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського
обліку і є взаємопов'язаними.
Інформація, наведена в примітках до річної фінансової звітності за 2012 рік відповідає даним
бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 управлінського персоналу також охоплює вибір та застосування відповідної
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальні за фінансово-господарську діяльність
підприємства були:
Генеральний директор - Бурін Анатолій Олександрович;
Головний бухгалтер - Боровський Вадим Володимирович.
5. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не
містить суттєвих перекручень та викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке
ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або
помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю Товариства.
Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, які
надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених
господарських операцій.
Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових
платежів.
Щорічно, станом на кінець кожного поточного року Товариство проводить інвентаризацію.
Відповідно до наказу №218 від 12.09.2012 р. станом на 01.11.2012 р. була проведена інвентаризація
основних засобів та нематеріальних активів, станом на 01.10.2012 р. – виробничих запасів, МШП та
інших ТМЦ.
Аудитори не спостерігали за проведенням інвентаризації, яка проводилась перед складанням
фінансової звітності за 2012 рік, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення
аудиту.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Міжнародних стандартів
фінансової звітності та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом
Товариства, а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
6. Аудиторською перевіркою встановлено:
6.1. Опис перевіреної фінансової інформації за видами активів
Станом на 31.12.2012 р. активи Товариства складаються з необоротних та оборотних активів.
Аудитором розглянуті принципи правильності класифікації та оцінки активів у бухгалтерському
обліку Товариства, а саме:
6.1.1. Наявність власних основних засобів, достовірність їх оцінки, відповідність критеріям
визначення, встановлених МСФЗ (IAS) 16.
- відповідність аналітичного та синтетичного обліку основних засобів;
- правильність відображення в обліку та звітності результатів надходжень та вибуття основних
засобів;
- відповідність методів визначення зносу (амортизації) основних засобів.
Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства числяться основні засоби:
- первісна вартість
5’194’809,0 тис. грн.
- знос
4’619’098,0 тис. грн.
- залишкова вартість
575’711,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства числяться нематеріальні активи, залишкова
вартість яких становить 198,0 тис. грн.
Довгострокова дебіторська заборгованість становить 475,0 тис. грн.
Вартість запасів 9’925,0 тис. грн.
6.1.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною
вартістю на 31.12.2012 р. становить 55’367,0 тис. грн.
6.1.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012 р.
становить - 844,0 тис. грн.
6.1.4. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 880,0 тис. грн.
6.1.5. Інша поточна дебіторська заборгованість на звітну дату становить 518,0 тис. грн.
6.1.6. Поточні фінансові інвестиції на 31.12.2012 р. відсутні.
6.1.7. Залишок грошових коштів станом на 31.12.2012 р. складає 699,0 тис. грн.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що бухгалтерський облік активів здійснюється
відповідно діючому законодавству. Товариство забезпечує незмінність методів класифікації та
оцінки активів протягом звітного періоду.
Загальні активи балансу в сумі 644’617,0 тис. грн. підтверджуються даними бухгалтерського
обліку.
7. Підтвердження правильності застосування принципів формування у бухгалтерському
обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності
7.1. Станом на 31.12.2012 року Товариство має 78,0 тис. грн. довгострокових зобов’язань.
7.2. Станом на 31.12.2012 р. заборгованість за короткостроковими кредитами банків
становить 10’000,0 тис. грн.
7.3. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями становить 334,0 тис. грн.
7.4. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 9’202,0 тис. грн.
7.5. Поточні зобов’язання станом на 31.12.2012 р. становлять за розрахунками:
• з бюджетом
3’742,0 тис. грн.
• з одержаних авансів
- 30’228,0 тис. грн.
• зі страхування
1’223,0 тис. грн.
• з оплати праці
3’684,0 тис. грн.
• з учасниками
15,0 тис. грн.
7.6. Інші поточні зобов’язання складають
621,0 тис. грн.
7.7. Сума забезпечення виплат персоналу, що включає забезпечення на оплату відпусток
станом на 31.12.2012 р. становить 8’983,0 тис. грн.
8. Результати перевірки відповідності розкриття інформації про правильність визначення
структури, призначення власного капіталу
8.1. Станом на 31.12.2012 р. власний капітал Товариства має таку структуру:
• Статутний капітал
23’864,0 тис. грн.
• Інший додатковий капітал, в т.ч.
374’985,0 тис. грн.
- дооцінка активів
364’168,0 тис. грн.
- фонд розвитку виробництва 10’817,0 тис. грн.
• Резервний капітал
810,0 тис. грн.
• Нерозподілений прибуток
167’144,0 тис. грн.
Всього власний капітал Товариства складає
566’803,0 тис. грн.
9. Перевірка обліку фінансових результатів Товариства, що відображені у фінансовій звітності
Формування доходів та витрат здійснюється згідно діючого законодавства України та вимог
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідно до наданих для перевірки документів в 2012 р. Товариство отримало доход
(виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р.010 Звіту про фінансові результати (ф.
№ 2) за 2012 р. в сумі 863’461,0 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції склала (р.040) за 2012 рік 692’636,0 тис. грн.
Інші операційні доходи (р. 060) - 13’624,0 тис. грн.
Інші доходи (р.130) - 13’725,0 тис. грн.
За 2012 рік Товариство відобразило адміністративні витрати (р. 070) в сумі 19’231,0 тис. грн.,
витрати на збут (р.080) - 18’739,0 тис. грн., інші операційні витрати (р. 090) - 12’335,0 тис. грн.,
фінансові витрати (р. 140) - 1’429,0 тис. грн., інші витрати (р. 160) - 1’516,0 тис. грн. та відобразило
прибуток в сумі 1’155,0 тис. грн. в Звіті про фінансові результати (р. 190, р.220).
На основі вищевказаного аудитори констатують, що статті Балансу (ф. № 1) Товариства
станом на 31.12.2012 р. та показники «Звіту про фінансові результати» (ф. № 2) за 2012 рік в цілому
відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку, чинному законодавству та існуючим
нормативам.
Загальні висновки про результати діяльності Товариства за 2012 рік зроблені вірно, що
підтверджується даними обліку та первинними документами.

10. Результати перевірки відповідності розкриття інформації у фінансовій звітності
Товариства
Фінансова звітність Товариства за 2012 р. складається з Балансу, Звіту про фінансові
результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до річної
фінансової звітності.
Результати перевірки відповідності розкриття інформації за видами активів, зобов’язань і
власного капіталу за даними Балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. встановленим нормативам
бухгалтерському обліку наведено відповідно в розділах 6, 7, 8 даного аудиторського висновку
(звіту незалежного аудитора). На підставі проведеної перевірки аудитори роблять висновок про
відповідність розкриття інформації в Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. вимогам
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Результати перевірки відповідності розкриття інформації у Звіті про фінансові результати за
2012 р. встановленим нормативам бухгалтерському обліку наведено в розділі 9 даного
аудиторського висновку. На
підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про
відповідність розкриття інформації у Звіті про фінансові результати за 2012 р. вимогам
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Діяльність Товариства розподілена на операційну, інвестиційну та фінансову для складання
Звіту про рух грошових коштів. Дані щодо руху
грошових коштів відповідають даним
бухгалтерського обліку. На підставі проведеної перевірки аудитори роблять висновок про
відповідність розкриття інформації у Звіті про рух грошових коштів Товариства за 2012 р. вимогам
МСФЗ.
Інформація про призначення та умови використання кожного з елементів власного капіталу
Товариства розкривається у Звіті про власний капітал за 2012 р. Результати перевірки відповідності
розкриття інформації у Звіті про власний капітал за 2012 р. встановленим нормативам
бухгалтерському обліку наведено в розділі 8 даного аудиторського висновку. На підставі
проведеної перевірки аудитори дійшли висновку про відповідність розкриття інформації у Звіті про
власний капітал за 2012 р. вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Законом України від 12.05.2011 р. № 3332-УІ «Про внесення змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено:
а) запровадження терміну «міжнародні стандарти фінансової звітності» (МСФЗ);
б) регламентація порядку застосування МСФЗ, зокрема:
• МСФЗ застосовуються для складання фінансової звітності в разі, якщо вони не суперечать
Закону № 996 та офіційно оприлюднені на веб-сайті Мінфіну України;
• складати фін звітність за МСФЗ зобов’язані, зокрема публічні акціонерні товариства.
Відповідно до МСФЗ "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" та
враховуючи лист НБУ, Мінфіну, Дежавної служби статистики від 07.12.2011р. № 12-208/175714830;
№ 31-08410-06-5/30523; № 04/4-07/702 Товариством обрано датою переходу на МСФЗ
01.01.12 р.
У фінансовій звітності станом на 31.12.2012 р. не наводиться порівняльна інформація за 2011
рік, (крім балансу). Баланс станом на 01.01.12 р. складено згідно з вимогами МСФЗ.
Для складання фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік застосовувалися МСФЗ з
урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1.
Відповідно трансформація фінансової звітності проведена на базі даних оборотного балансу за
рік, даних аналітичного обліку, отриманих із бухгалтерських реєстрів та необхідної аналітичної
інформації, отриманої від структурних підрозділів Товариства.
Трансформація звітності на дату переходу на МСФЗ 01.01.12 р. здійснена з урахуванням
вимог МСФЗ 1 за тією ж методикою, що і трансформація на звітну дату, з використанням
трансформаційної таблиці.
Певні суми у фінансовій звітності за попередній рік були перекласифіковані для приведення їх
у відповідність з поданням фінансової звітності за поточний рік.
Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної
думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих
класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї
думки в аудиторському висновку.
11. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам п. 2 статті 155 Цивільного кодексу
України від 16.01.2003 р. N 435-IV (із змінами та доповненнями).
12. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на
фінансово-господарський стан Товариства
Протягом звітного 2012 року не відбувалися дії, які можуть вплинути на фінансовогосподарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів (дії,
визначені частиною першою статті 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.
13. Виконання значних правочинів
Товариство у 2012 році не вчиняло нових правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є
їх предметом, перевищувала би граничну сукупну вартість активів Товариства за 2012 р. на 25 і
більше відсотків. Правочини, укладені в попередніх роках на купівлю-продаж електроенергії та на
придбання послуг Укрзалізниці, діяли і у 2012 році. На укладання таких правочині надана згода
загальних зборів акціонерів, про що зазначено в Статуті Товариства.
14. Стан корпоративного управління
Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом Товариства, його
радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в
яких визначаються завдання Товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу
діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість
капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для
зростання.
На підставі проведеного тестування, аналізу та інших аудиторських процедур, на нашу думку,
оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління задовільна.
15. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення
Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства,
при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та
обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні
фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в Товаристві не ідентифіковано ризиків
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
16. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів
16.1 Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки
Ми не спостерігали за річною інвентаризацією наявних матеріальних активів, оскільки дата її
проведення передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер
облікових запасів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших
аудиторських процедур.
Крім того, Товариство не застосовувало окремі положення МСФЗ «Знецінення активів».
16.2 Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу таких коригувань, внесення яких могло б знадобитися,
якщо б ми змогли переконатися у відношенні питання, описаного в попередньому параграфі,
фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» справедливо та
достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан та фінансові результати
Товариства станом на 31 грудня 2012 року у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
17. Основні відомості про аудиторську фірму
Приватне підприємтво «Аудиторська консалтингова компанія «Міжнародний стандарт»,
свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №
4314, видане згідно рішення АПУ № 207/3 від 29 жовтня 2009 р.
Код ЄДРПОУ 34880853.
Місцезнаходження: вул. Костянтинівська, 64, офіс 313, м. Київ, 04080.
Телефон/факс: (044) 383-31-91.

Свідоцтво про внесення ПП «Аудиторська консалтингова компанія «Міжнародний стандарт»
до Реєстру аудиторів, які можуть здійснювати перевірки фінансових установ, що здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів, видане 15.02.2011 року Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку (далі – ДКЦПФР), реєстраційний № 165, свідоцтво серії АБ № 001298, чинне до
29.10.2014 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 2012 році характеризується наступними
показниками:
- надходження електричної енергії в мережу склало 1 702 135 тис.кВт-год, що на -34607 тис.кВт.год
( або -2,08 %) більше в порявнянні з 2011 роком;
- корисний відпуск електричної енергії склав 1 447 029 тис.кВт.год, що на -8703 тис..кВт.год (або 0,6 %)
більше в порівнянні з 2011 роком;
- транспортування електроенергії (нетто) 139 00 тис. .кВт.год, що на 23411 млн.кВт.год, (або на 14,4
%) менше в порівнянні з 2011роком.
Корисний відпуск електричної енергії власним споживачам склав 1 308 029 тис.кВт.год, що на
32114
тис..кВт.год або на 2,523 % більше в порявнянні з 2011 роком.
Товарообіг ( з ПДВ):
- власним споживачам - 845380 тис.грн. ( ріст на 13,24%)
- транзит -10866 тис.грн. (ріст на -32,53%)
- всього обсяг продукції - 856246 тис.грн ( рість на 13,45%).
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
171460
86,80
148832
-- " -до 750 кВа
145458
92,50
134552
Електрофікований залізничний трансп.
0
0
0
Електрофікований міський транспорт
6325
30,40
1923
Непромислові споживачі
221513
90,53
200538
Виробничі сільгосподарські споживачі
46715
92,76
43333
Населення, всього
675372
24,40
164785
в т.ч. міське
355196
25,01
88818
сільське
320176
23,73
75967
Населені пункти, всього
41186
25,55
10521
в т.ч. міські
33032
24,88
8218
сільські
8154
28,24
2303
ВСЬОГО власні споживачі
1308029
53,86
704484
Транспортування електроенергії
139000
6,51
9055
УСЬОГО
1447029
49,31
713539
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Основнні 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 2500,00 грн і використання
їх у 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. Основні засоби товариства розміщенні по всій Волинській
області., основні об"єкти - це повітряні лінії електропередачі напругою 110-0,4 кВ – 25841 км,
трансформаторні підстанції напругою 150-35 кВ - 111/1162,4- шт/МВА, трансформаторні підстанції
напругою 6/0,4-35/0,4 кВ - 5662/1101,123 шт/МВА та інше. В 2012 році виконано робіт та встановлено
обладнання на суму 37,346 млн.грн, збудовано та реконструйовано 154,5 км ліній електропередач 0,4-10 кв,

та введено в експлуатацію 40 розвантажувальних підстанцій сумарною потужністю 3,09 мВА . За 2012 році
введено основних фондів на суму 35,058 млн.грн.
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 2012 році сплачено штрафів на суму 336,256тис.грн., з них штрафні санкції до ПФУ - 2,279 тис. грн.,
333,987 тис.грн – штрафні санкції за не створення робочих місць інвалідам
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 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 2012 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
14,1 тис.грн. За 2012 рік в товаристві подано і впроваджено 1 раціоналізаторська пропозиція з річним
економічним ефектом - 2,1 тис.грн.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
За 2012 рік юридичною службою ПАТ „Волиньобленерго” було пред’явлено 376 позовних заяви на суму
29610866,31 грн. на розгляд місцевих і господарських судів
• До господарських судів було подано 54 позовні заяви:
- 25 позовних заяв на суму 28 455 820,52грн. щодо стягнення заборгованості за спожиту електроенергію,
пеню, інфляційні, річні нарахування, реактивну електроенергію.
- 6 позовних заяв про стягнення двократної вартості електроенергії на суму 47172,52грн.
- 3 позовні заяви про порушення справи про банкрутство та визнання майнових вимог на суму
35071,32грн.
- 20 інших позовних заяв на суму 610375,40грн.
• До місцевих судів було подано 322 позовних заяви:
- 263 позовних заяви про стягнення боргу за спожиту електроенергію на суму 217242,06грн.
- 59 позовних заяви про порушення споживачами ПКЕЕ на суму 245184,49грн.
В результаті судових розглядів було задоволено 218 позовних заяв на суму 23705085,78 грн.
Задоволено господарським судом:
- 21 позовна заява на суму 23 209 110,32 грн. – 21460050,78грн. щодо заборгованості за електроенергію
юридичних споживачів, пеня становить 694572,35 грн, інфляційні - 647000,22 грн, річні – 371 596,55 грн.,
35890,42грн. за реактивну енергію,
- 2 позовних заяви по стягненню двократної вартості електроенергії на суму – 19230,49грн.;
- 12 інших позовних заяв на суму 158652,05 грн.
- 1 позовну заяву по банкрутству на суму 102 164,61 грн.
Задоволено місцевими судами:
- 153 позовних заяви на суму 116768,95грн. щодо стягнення заборгованості за спожиту електроенергію з
побутових споживачів.

- 29 позовних заяв про відшкодування шкоди завданих порушенням ПКЕЕн на суму 99159,36
•В результаті розгляду господарським судом відмовлено:
у стягненні
- 449267грн. щодо заборгованості за електроенергію юридичних споживачів.
- 347777,86 грн. щодо стягнення пені;
- 57514,46 грн. щодо стягнення інфляцфйних донарахувань;
- 98,80грн. річних;
- 8034,47 грн. оплати за реактивну енергію;
Місцевими судами відмовлено у стягнені:
- 11 позовних заяв на суму 4214,45грн.
- 61906,72 грн. інших позовних заяв.
- 6 позовних заяви про порушення споживачами ПКЕЕ на суму 33545,60грн.
Господарським судом залишено без розгляду
- 124,47грн. пені ;
- 1 позовну заяву по стягненню основної заборгованості на суму 406651,87 грн.
- 2 позовні заяви що стосуються інших позовних вимог на суму 759,10 грн.
Місцевими судами залишено без розгляду
- 7 п.з. по стягненню боргу за ел. ен. на суму 1927,52 грн.
- 2 п.з. про порушення споживачами ПКЕЕн на суму 12976,13 грн.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобівВласні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього
(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:
579253
569041
0
0
579253
569041
будівлі та споруди
477875
469807
0
0
477875
469807
машини та обладнання
93397
90778
0
0
93397
90778
транспортні засоби
6793
7515
0
0
6793
7515
інші
1188
941
0
0
1188
941
2.Невиробничого призначення:
2
2
0
0
2
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
2
2
0
0
2
2
Усього

579255

569043

0

0

579255

569043

Опис: До основних засобів товариства відносяться ті об"єкти, вартість яких перевищує 2500,00 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 вартість на початок періоду становила5159192рн. ступінь зносу при цьому склала
88,77%, а саме- по будівлям, спорудам, передавальним пристроям - 73,16%,- машини та обладнання - 97,22%,
- транспорт 64,22%.Сума нарахованого зносу за рік становить 45863 тис.грн і повністю використана на
будівництва та поліпшення основних засобів. Відповідно на кінець періоду первісна вартість становила
5188141 тис.грн, ступінь зносу склала 89,03%, а саме:
- по будівництву, спорудам, передавальним пристроям - 73,95%,
- машини та обладнання -97,29%,
- транспорт - 63,60%,
- інші - 76,298%.
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.)
566803
563359
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 542939 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 542939 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього
періоду становить 539495 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 539495 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
виникнення

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу
користування
погашення
(тис.грн.)
коштами (% річних)
10000
X
X

Кредити банку
X
у тому числі:
Короткострокові кредити банку
14.10.2011
10000
14,5
12.10.2012
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
3742
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов’язання
X
55089
X
X
Усього зобов’язань
X
68831
X
X
Опис:
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. 28 вересня 2012 року ПАТ "Волиньобленерго" уклало
договір кредитної лінії за № 1132 з Філією Волинське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк
України" на надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії окремими частинами з лімітом
кредитування 10 000 000 грн., з відсотком за користуванням кредиту 19%, з терміном погашення не пізніше
27 вересня 2013 року.
Таким чином кредит за 2012 рік був погашений станом на 12.10.2012р. Непогашена частина боргу вказана в
таблиці є борг по новому договору кредитної лінії № 1132 від 28.09.2012р.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Передача та постачання електроенергії:
обсяг реалізації у натуральній формі – 1447029 тис.кВт.год ,
обсяг реалізації у грошовій формі –
713539 тис.грн.
у відсотках до всієї реалізованої продукції – 100%.
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
1. Вартість купованої електроенергії - 69,47 % від загальної собівартості реалізованої продукції
2. Витрати на оплату праці
- 12,38 % від загальної собівартості реалізованої продукції
3. Амортизація необоротних активів - 6,59 % від загальної собівартості реалізованої продукції.

14. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
дата

дата

виникнення події оприлюднення
15.03.2012
15.03.2012
20.04.2012
20.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
11.12.2012
11.12.2012

Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
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
2010
1
1
2
2011
1
0
3
2012
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше (запишіть) д/н
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в
останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть) д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
X
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
X
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть) д/н
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
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
1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
5
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 20
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X

Інше (запишіть) д/н
Інше (запишіть) д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з так
акціонерами? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть) д/н
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/н
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (запишіть) д/н
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 12
років?
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
Засідання
Засідання
акціонерів
наглядової ради
правління
Члени правління (директор)
ні
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
ні
так
ні
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
так
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
так
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
так
так
ні
акціонерами
Інше:
ні
ні
ні
Інше: д/н
ні
ні
ні
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
так
ні
ні
ні
власних акцій
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
так
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт ні
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?
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган (правління)
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть)
д/н
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
Публікується у пресі, Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
на загальних зборах загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
інформаційній базі безпосередньо
запит
інтернетданих ДКЦПФР про в акціонерному акціонера
сторінці
ринок цінних паперів товаристві
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати
так
так
так
так
так
діяльності
Інформація про акціонерів, які
ні
ні
так
так
ні
володіють 10 відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про склад органів
так
так
так
так
так
управління товариства
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів
ні
ні
так
так
так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
ні
ні
так
так
ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
так
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X

Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Правління або директор
X
Інше (запишіть) д/н
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть) д/н
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому
році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть) д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власнї ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть) д/н
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
ні
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох
років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
д/н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж так
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
так
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі
- особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
ні

Не задовольняли умови договору з особою
ні
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
ні
суду
ні
Інше (запишіть) 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
ні
управління? (так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
;
дату його прийняття:яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
ні
;
корпоративного управління? (так/ні)
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року
д/н

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2012 РІК
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) є
правонаступником всіх прав та зобов’язань Відкритого акціонерного товариства «Волиньобленерго»,
створеного відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2000 року (протокол №3) з
Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Волиньобленерго», створеної відповідно до Указу
Президента України від 4 квітня 1995 № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному
комплексі України» та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 15 серпня 1995 р. №
152, шляхом перетворення державного підприємства Волинське обласне підприємство електричних мереж.
Відкрите акціонерне товариство «Волиньобленерго» відповідно до вимог Закону України «Про
акціонерні товариства» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Волиньобленерго».
Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності
для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених
законодавством України та цим Статутом.
Одержаний прибуток спрямовується на розвиток Товариства, задоволення економічних і соціальних
потреб акціонерів та працівників Товариства.
Предметом діяльності Товариства є:
− передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;
− постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
− купівля електричної енергії та продаж її споживачам;
− технічне обслуговування власних електромереж, електрообладнання та іншого господарства
Товариства, а також за угодою, електричних мереж, електрообладнання споживачів і інших власників;
− організація робіт з охорони праці, техніки безпеки. Впровадження безпечних методів праці в процесі
виробничо-господарської діяльності;
− соціальний захист працівників Товариства та членів їх сімей, ветеранів Товариства, непрацюючих
пенсіонерів по віку та інвалідів;
− інші види діяльності передбачені Статутом Товариства.
Товариство є юридичною особою і набуло прав та обов’язків з дати його державної реєстрації в
установленому законодавством порядку.
Товариство створюється без обмеження строку діяльності.
Організаційно-правовою формою Товариства є акціонерне товариство. Товариство за типом є публічним
акціонерним товариством.
Товариство є правонаступником майна, прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства
«Волиньобленерго», Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Волиньобленерго».
Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства
України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства.
Майно Товариства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також інші активи, вартість яких
відображається в балансі Товариства.
Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном,
відповідно до мети своєї діяльності.
Товариство є власником:
− майна та майнових прав, які передані йому засновником, акціонерами або іншими особами у власність;

− продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
− одержаних доходів;
− іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.
Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або яке передано йому в
користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.
Джерела формування майна Товариства передбачені його Статутом.
Порядок відчуження, передачі в заставу, в оренду, а також здійснення відповідними органами Товариства
інших дій щодо майна Товариства, визначені Статутом та внутрішніми документами Товариства.
Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп із
своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, які затверджуються Виконавчим органом Товариства і
реєструються згідно з чинним законодавством.
Товариство має права передбачені Статутом що не суперечать законодавством України.
Створені Товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на
підставі положень, затверджених вищим органом Товариства та мають поточний рахунок, печатку та штампи
з своїм найменуванням, здійснюють первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї
роботи.
Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального
розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать законодавству
України та цьому Статуту.
Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном згідно з чинним
законодавством України.
Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів.
Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю
Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать, в тому числі і несплачених чи не повністю сплачених
акціонерами акцій.
Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України
та цим Статутом.
Засновником Товариства була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.
Фізичні та юридичні особи, які у порядку встановленому законодавством набули право власності на акції
Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства
Статутний капітал Товариства становить 23 863 800 (двадцять три мільйони вісімсот шістдесят три
тисячі вісімсот) гривень
Статутний капітал Товариства поділений на 477 276 000 (чотириста сімдесят сім мільйонів двісті
сімдесят шість тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 (п’ять сотих) гривень кожна.
Статутний капітал - капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених
акцій Товариства
Прибуток Товариства утворюється з доходів від його господарської діяльності і після покриття всіх
витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі.
Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.
Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), а також порядок
покриття збитків Товариства визначається вищим органом Товариства відповідно до чинного законодавства
України та Статуту Товариства
Органами управління Товариства є:
- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (колегіальний) - Дирекція Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом
Товариства.
Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства.
Наглядова рада Товариства є органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність
Виконавчого органу Товариства.
Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства –
Дирекція Товариства. Очолює та керує діяльністю колегіального Виконавчого органу Товариства – Голова
Виконавчого органу Товариства - Генеральний директор Товариства, який обирається та відкликається
Наглядовою радою Товариства.
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори Товариства
обирають Ревізійну комісію.

Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що своєю працею беруть участь у його
діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові
відносини співробітника з Товариством.
Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю,
колективними договорами та індивідуальними трудовими договорами.
Органом самоврядування трудового колективу Товариства є Загальні збори (конференція) членів
трудового колективу.
Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються
Загальними зборами акціонерів Товариства.
Господарський рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність Товариства ведуться в порядку й обсягах,
встановлених чинним законодавством України.
Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і
статистичного обліку в Товаристві, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової і статистичної
звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що
надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Голова Виконавчого органу
Товариства відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.
Дані, що містяться в річному звіті Товариства, який надається Загальним зборам акціонерів,
бухгалтерському балансі, рахунку прибутків і збитків, підтверджуються Ревізійною комісією Товариства.
Товариство публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і
збитки, а також іншу інформацію у випадках та порядку, встановленому законодавством.
Перед опублікуванням вищевказаних документів Товариство зобов'язане залучити для перевірки і
підтвердження річної фінансової звітності незалежного аудитора, не зв'язаного майновими інтересами з
Товариством, її акціонерами і членами органів управління Товариства.
Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно до річного звіту і балансу, що
затверджуються Загальними зборами акціонерів.
2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
Фінансова звітність за 2012 рік станом на 31.12.2012 підготовлена у відповідності з Міжнародними
стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
Законом України від 12.05.2011 р. № 3332-УІ «Про внесення змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено:
а) запровадження терміну «міжнародні стандарти фінансової звітності» (МСФЗ);
б) регламентація порядку застосування МСФЗ, зокрема:
− МСФЗ застосовуються для складання фінансової звітності в разі, якщо вони не суперечать Закону №
996 та офіційно оприлюднені на веб-сайті Мінфіну України;
− складати фінансову звітність за МСФЗ зобов’язані, зокрема публічні акціонерні товариства.
Відповідно до МСФЗ "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" та враховуючи
лист НБУ, Мінфіну, Державної служби статистики від 07.12.2011р. № 12-208/1757-14830; № 31-08410-065/30523; № 04/4-07/702 Товариством обрано датою переходу на МСФЗ 01.01.12 р.
У фінансовій звітності станом на 31.12.2012 р. не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік, (крім
балансу). Баланс станом на 01.01.12р. складено згідно з вимогами МСФЗ.
Для складання фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік застосовувалися МСФЗ з урахуванням винятків,
визначених у МСФЗ 1.
Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності з нормативними вимогами бухгалтерського обліку
і звітності в Україні.
Відповідно трансформація фінансової звітності проведена на базі фінансової звітності складеної за
П(с)БО, даних оборотного балансу за рік, даних аналітичного обліку, отриманих із бухгалтерських реєстрів
та необхідної аналітичної інформації, отриманої від структурних підрозділів Товариства.
Трансформація звітності на дату переходу на МСФЗ 01.01.12 р. здійснено з урахуванням вимог МСФЗ 1
за тією ж методикою, що і трансформація на звітну дату, з використанням трансформаційної таблиці.
Певні суми у фінансовій звітності за попередній рік були перекласифіковані для приведення їх у
відповідність з поданням фінансової звітності за поточний рік.
Валюта обліку і звітності
Валютою обліку і звітності даної фінансової звітності являється українська гривня.
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Бухгалтерський облік Товариства організований відповідно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996-ХІV; Національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, «Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій»
від 31 листопада 1999 р. №291. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства
України.

Основні засади облікової політики регламентовані наказом по Товариству №370 від 29.12.2011 №370
«Про облікову політику і організацію бухгалтерського та податкового обліку товариства на 2012 рік», яким
передбачено наступне:
4) Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням таких принципів:
обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу
нарахування, єдиного грошового вимірника.
5) Необоротні активи
Основні засоби класифікуються за групами, для кожної з яких встановлюється термін корисного
використання, на протязі якого відбувається використання та нарахування амортизації основного засобу.
Основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю. Одиницею обліку є інвентарний об’єкт.
Основні засоби, що відносяться до груп 1 (Земля та земляні ділянки) та 3 (Будинки та споруди) груп
обліковуються за переоціненою вартістю, яка є їх справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь яка
подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності.
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного метода. За ним річна сума
амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта
основних засобів.
До малоцінних необоротних матеріальних активів належали запаси вартістю до 2500 грн., термін
використання яких більше року. При передачі МНМА в експлуатацію нараховувався знос у розмірі 100 %.
Товариством прийнятий прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного
використання. Строк корисного використання встановлюється комісією Товариства з оцінки нематеріальних
активів .
Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від
вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям
основних засобів. Результат від реалізації відображається в звіті про фінансові результати.
На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе
знецінення активу. Залежно від результатів цієї оцінки, може виникати необхідність в переоцінці терміну
корисної дії, ставкою амортизації і залишкової (ліквідаційної) вартості основного засобу. У разі виявлення
будь-якої ознаки знецінення Товариство проводить оцінку очікуваного відшкодування активу, або
генеруючої одиниці, до складу якої входить цей актив, якщо неможливо оцінити суму очікуваного
відшкодування для окремого активу, або коли актив не генерує приток грошових коштів, які в значній мірі
незалежні від генеруються іншими активами або групами активів.
Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта чи групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх
балансової (залишкової) вартості, Товариство визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими, і
нараховує резерв під знецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою очікуваного
відшкодування активу. При визначенні суми знецінення об'єкта основного засобу Товариство нараховує
резерв під знецінення з одночасним визнанням витрат періоду на рахунок «Основні засоби в експлуатації,
резерв знецінення».
6) Запаси
Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів)
здійснюється залежно від шляхів надходження запасів на товариство: придбані за плату, виготовлені
власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на
подібні та неподібні.
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня
виробнича собівартість.
Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена
засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.
Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість.
Оцінка вибуття виробничих запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості, а вибуття
паливно-мастильних матеріалів - за методом середньозваженої собівартості, яка розраховується за кожною
операцією.
Запаси, які не принесуть економічних вигод у майбутньому, визнаються неліквідними на підставі
рішення постійно діючої інвентаризаційної комісії Товариства та їх вартість списується на витрати звітного
періоду.
Виробнича собівартість продукції визначалася згідно з П(с)БО №16 «Витрати» та враховуючи вимоги
«Галузевих методичних рекомендації з формування собівартості виробництва, передачі та постачання
електроенергії», затверджених Міністерством палива та енергетики України від 20.09.2001р. № 447.
Базою розподілу загальновиробничих витрат є виробнича собівартість за основними видами діяльності
Товариства – передачі та постачання електроенергії.
Фінансовий результат від реалізації запасів визначався як різниця між виручкою від реалізації та їх
собівартістю та відображався у Звіті про фінансові результати.

7) Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визначається за чистою реалізаційною
вартістю.
Для визначення чистої реалізаційної вартості такої заборгованості на дату балансу обчислюється
величина резерву сумнівних боргів.
Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи з фактичної суми дебіторської
заборгованості, щодо якої існує невпевненість про її повернення боржником (або за якою минув строк
позовної давності). Величина резерву сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності
дебіторів, щоквартально, шляхом проведення інвентаризації безнадійної та сумнівної заборгованості
відповідно станом на «01» березня; «01» червня; «01» вересня;«01» грудня звітного року.
Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається (розкривається) у звіті про
фінансові результати як витрати у складі витрат на збут.
8) Товариство створює забезпечення на виплату відпусток працівникам.
9) Доходи і витрати
Дохід від реалізації електроенергії та надання послуг з транзиту електроенергії визнається за принципом
нарахування, коли існує ймовірність того, що Товариство отримає економічні вигоди, пов'язані з
проведенням операції та сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається за вирахуванням
податку
на
додану
вартість
(«ПДВ»).
Сума доходу визначається на основі застосування тарифів на реалізацію електроенергії, затверджених
Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Витрати визнаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності
того періоду, до якого вони належать.
10)Аванси
Аванси, видані постачальникам, а також отримані від покупців у рахунок майбутніх поставок товарів
(робіт, послуг) відображаються на окремих балансових рахунках з виділенням довгострокової і
короткострокової частин заборгованості.
11)Кредити і позики
Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, що становить отримані
надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здійснення операцій. Після первісного
визнання всі кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю, що розраховується з урахуванням
дисконтів або премій при погашенні. При цьому будь-яка різниця між їх вартістю та вартістю погашення
визнається у звіті про фінансові результати протягом строку дії зобов'язання. Кредити і позики
класифікуються як поточні, коли початковий термін погашення не перевищує дванадцять місяців від дати
балансу.
12)Податок па прибуток
Податок на прибуток або збиток за рік складається з поточного і відстроченого податків. Поточний
податок на прибуток розраховується відповідно до чинного законодавства, на основі результатів за рік.
Відстрочений податок розраховується з використанням методу балансових зобов'язань по всіх
тимчасових різницях між балансовими сумами активів і зобов'язань, які використовуються для фінансової
звітності, та відповідною базою оподаткування, використовуваної при розрахунку оподатковуваного
прибутку. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються для всіх тимчасових різниць, а відстрочені
податкові активи визнаються, коли існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримана
оподатковуваний прибуток, при якій можуть бути використані неоподатковувані тимчасові різниці.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання згортаються, коли вони відносяться до податку на прибуток,
що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір зарахувати свої податкові
активи і зобов'язання.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, ймовірно, будуть застосовуватися в
період реалізації відповідних активів або зобов'язань. Відстрочений податок визнається у звіті про фінансові
результати, крім тих випадків, коли він відноситься до статей, відображених безпосередньо у капіталі. У
такому випадку відстрочений податок також визнається у власному капіталі.
4. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ.
Станом на
Найменування показника
01.01.2012 31.12.2012
Каса у національній валюті
1
1
Поточні рахунки у національній валюті
853
698
5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.
За товари, роботи, послуги – первісна вартість
Станом на
Найменування показника
01.01.2012 31.12.2012
За активну електроенергію
57 249
61 530

За реактивну електроенергію
За реалізовані роботи і послуги
За реалізовані ТМЦ
За товари, роботи, послуги – резерв сумнівних боргів

676
831
97

537
678
6

Станом на
01.01.2012 31.12.2012
За активну електроенергію
3 608
6 795
За реактивну електроенергію
300
41
За реалізовані роботи і послуги
548
За реалізовані ТМЦ
За товари, роботи, послуги – чиста реалізаційна вартість
Станом на
Найменування показника
01.01.2012 31.12.2012
За активну електроенергію
53 641
54 735
За реактивну електроенергію
376
496
За реалізовані роботи і послуги
831
130
За реалізовані ТМЦ
97
6
Інша дебіторська заборгованість
Станом на
Найменування показника
01.01.2012 31.12.2012
З бюджетом
1 176
844
За виданими авансами
2 434
1 039
В т.ч. ПДВ у виданих авансах ( мінус)
- 401
- 159
Всього
3 209
2 242
Найменування показника

6. ІНШІ АКТИВИ.
Найменування показника
Сировина і матеріали
Паливо
Тара
Будівельні матеріали
Запасні частини
МШП
Всього
В т.ч. малоцінні необоротні матеріальні активи

Станом на
01.01.2012 31.12.2012
7 453
6 250
320
322
4
3
66
88
2 628
3 141
168
121
10 639
9 925
1 640
593

7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ.
Інформація щодо наявних основних засобів станом на 31.12.2011 та на 31.12.2012 років та їх рух
протягом звітного року представлена в таблиці II «Основні засоби» форми №5 Примітки до річної
фінансової звітності, де в рядку 180 «Інші основні засоби» відображено незавершені капітальні інвестиції.
8. Кредиторська заборгованість реструктуризована.
Станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковувався реструктуризований борг перед ДП
«Енергоринок» в сумі 20 122,0 тис. грн. у складі довгострокової заборгованості.
На протязі 2012 року сума реструктуризованого боргу була погашена (19 710 тис.грн.) та переведена в
поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (334 тис.грн)
Станом на 31.12.2012 року сума заборгованості перед ДП «Енергоринок» в розмірі 78 тис. грн.
обліковується у складі довгострокової заборгованості.
9. Інша кредиторська заборгованість.
Торгова та інша кредиторська заборгованість за станом на 31 грудня 2012 та 2011 років представлена таким
чином:
2012
2011
Короткострокові кредити банків
10 000
7 000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
334
5 029
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
9 202
6 959
Одержані аванси
30 228
28 827
в т.ч.:
сума одержаних авансів на рахунок
34 618
33 075

сума ПДВ зобов’язань (мінус)
Заборгованість по розрахунках з бюджетом
Заборгованість з оплати праці
Інша
Всього

(4390)
3 742
3 684
1 859
59 049

(4248)
2 915
3 397
2 692
56 819

10. Акціонерний капітал.
Статутний капітал Товариства в розмірі 23 863 800 грн. поділений на 477 276 000 простих іменних
акцій.
11. Доходи від основної діяльності.
Доходи від основних операцій за рік, що закінчився 31.12.2012 р. представлені наступним чином:
Доходи від передачі електроенергії
572 808
Доходи від постачання електроенергії
146 743
Всього
(без ПДВ)
719 551 тис. грн.
12. Собівартість реалізації.
Собівартість реалізації за 2012 рік представлена наступним чином:
Електроенергія
Заробітна плата з нарахуваннями
Матеріали
Послуги
Знос та амортизація
Інші витрати
Всього

481 142
116 998
32 447
1 973
45 666
14 410
692 636

13. Інші операційні доходи.
Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31.12.2012 р. представлені наступним чином:
Операційна оренда активів
3
Реалізація активів
859
Отримані штрафи, пені, неустойки
2 200
Списання кредиторської заборгованості
26
Безоплатно одержані оборотні активи
503
Надлишки, виявлені при інвентаризації оборотних активів
24
Відшкодування раніше списаних оборотних активів
21
Реалізація додаткових робіт та послуг
9 834
Відшкодування завданих збитків
19
Повернення судових витрат
104
Інші операційні доходи
31
Всього
13 624
14. Інші доходи.
Інші доходи за рік, що закінчився 31.12.2012 р. складаються з наступного:
Оприбутковані ТМЦ від ліквідації необоротних активів
521
Безоплатно отримані необоротні активі
13 197
Списання кредиторської заборгованості по розрахункам з
учасниками
7
Всього
13 725
Обладнання, отримане безкоштовно, було враховано по справедливій вартості.
15. Адміністративні витрати.
Адміністративні витрати за рік, що закінчився 31.12.2012 р. представлені наступним чином:
Матеріальні витрати
1 444
Витрати на оплату праці
10 477
Відрахування на соціальне страхування
3 688
Амортизація
382
Інші витрати
3 240
Всього
19 231

16. Витрати на збут.
Витрати на збут за рік, що закінчився 31.12.2012 р. представлені наступним чином:
Матеріальні витрати
501
Витрати на оплату праці
10 156
Відрахування на соціальне страхування
3 555
Амортизація
94
Створення резерву сумнівних боргів
4 193
Інші витрати
240
Всього
18 739
17. Інші операційні витрати.
Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31.12.2012 р. представлені наступним чином:
Сплачені штрафи, пені, неустойки
364
Утримання об’єктів соціального призначення
96
Собівартість реалізованих робіт, послуг
6 459
Відшкодовано збитки
35
Витрати на соц.культ. заходи згідно колективної угоди
268
Внески до громадських організацій
42
Витрати на землеустрій
256
Покриття витрат ПФ на виплату пільгових пенсій
19
Списання безнадійних боргів
52
Списання неліквідних ТМЦ
107
Благодійна допомога
4
Матеріальна допомога, соціальні виплати пенсіонерам
3 198
Утримання НАК «Енергетична компанія України»
589
Відрахування профкому
305
Витрати ПММ в межах норм, затверджених по Товариству
526
Інші операційні витрати
15
Всього
12 335
18. Фінансові витрати.
Фінансові витрати за рік, що закінчився 31.12.2012 р. представлені наступним чином:
Відсотки, сплачені за короткостроковими позиками
1 271
Комісійні винагороди, пов’язані з наданням банківських
кредитів
Всього

158
1 429

19. Податок на прибуток.
Ставка податку на прибуток, що застосовувалася в 2012 році складала 21 %.
Податковий вплив основних тимчасових різниць, що тягнуть за собою виникнення відстрочених
податкових активів і зобов'язань, станом на 31 грудня 2012 р. через розбіжність бухгалтерської та податкової
оцінки активів та зобов’язань, а саме основних засобів, розрахунків за авансами отриманими до 01.04.2011р.,
забезпечень відпусток та резерву сумнівних боргів, відображено в розрахунку, що додається.
За 2012 рік відстрочені податкові зобов’язання вцілому зменшилися на суму 3 912 тис.грн., з яких 1 326
тис. грн. включено до Звіту про фінансові результати а 2 586 тис. грн. відображено в складі власного капіталу.
Податок на прибуток, визначений у Декларації за 2012 рік – 1 185 тис грн., а скоригована сума відстроченого
податку на прибуток – 1 326 тис. грн., що в результаті призводить до доходу з податку на прибуток в розмірі
141 тис. грн.
20. Судові процеси.
В ході своєї діяльності Товариство втягується в різні судові процеси, жоден з яких, сукупно або окремо,
не зробив істотного несприятливого впливу на Товариство, крім тих, які вже відображені у фінансовій
звітності. На думку керівництва, вирішення всіх питань, крім відображених у звіті, не зробить істотного
впливу на фінансовий стан або результати діяльності Товариства.
21. ПЕРЕВІРКИ.
Остання планова виїзна перевірка Товариства з питань дотримання вимог податкового та іншого
законодавства а період з 01.07.2011 до 30.06.2012 проводилась Луцькою об’єднаною податковою інспекцією з
02.11.2012 до 13.12.2012. За результатами перевірки складено акт від 27.12.2012.З висновками акту перевірки
посадові особи Товариства не погодились та подали на нього заперечення. За результатами розгляду

заперечення, Луцькою ОДПІ прийнято рішення про проведення позапланової виїзної перевірки з питань, що
стосуються предмету заперечень. Позапланова виїзна перевірка розпочати з 15.01.2013 та продовжена з
05.02.2013 на 10 робочих днів.
На час подання фінансової звітності органами ДПСУ ніяких рішень не прийнято.
В разі прийняття рішення про нарахування грошових зобов’язань за результатами перевірки ці рішення
будуть оскаржуватись.
Генеральний директор
Головний бухгалтер
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