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Висновки Ревізійної комісії ВАТ «Центренерго»
щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік
Відповідно до наданого фінансового звіту ВАТ «Центренерго» за
2010 рік у складі:
− баланс (ф.№1);
− звіт про фінансові результати (ф.№2);
− звіт про рух грошових коштів (ф.№3);
− звіт про власний капітал (ф.№4);
− примітки до річної фінансової звітності (ф.№5);
− примітки до річної фінансової звітності "Звітність за сегментами"
(ф.№6), а також звіту про виконання фінансового плану за 2010 рік, Ревізійна
комісія встановила, що Товариством у 2010 році отримані наступні
показники діяльності.
I. Фінансові результати діяльності.

У 2010 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі
9,6 млн. грн., при збитку у 2009 році 252,2 млн.грн.
Товариство отримало чистий дохід від реалізації продукції у сумі
5,7 млрд.грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності за звітний період
склав прибуток у обсязі 99,4 млн.грн., проти збитку за 2009 рік у сумі
128,7 млн.грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за
звітний період становить прибуток у сумі 39,8 млн. грн., проти збитку за
2009 рік – 244,0 млн.грн.
У звітному періоді Товариством нараховано податку на прибуток у
сумі 30,1 млн. грн., проти цього ж показника за 2009 рік – 8,2 млн.грн.
II. Операційна діяльність.

У 2009 році корисний відпуск електричної енергії збільшився у
порівнянні з попереднім роком на 0,8 млрд. кВт/г або на 6% і становив
13,4 млрд. кВт.г.

Питомі витрати умовного палива на виробництво електроенергії
склали 399,4 г/кВт.г, що на 1,6 г/кВт.г або на 0,4% більше ніж у 2009 році.
Корисний відпуск теплової енергії зменшився у порівнянні з
2009 роком на 8,4 тис. Гкал або на 3% і становив 261,5 тис. Гкал.
Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії
склали 136,4 кг/Гкал, що на 0,2 кг/Гкал або на 0,2% менше ніж у 2009 році.
У структурі палива вугілля склало 94,0% проти показника за минулий
рік 94,4%.
Чистий дохід від реалізації електроенергії за звітний період склав
5,7 млрд. грн., що на 1,2 млрд. грн. або на 27% більше ніж у попередньому
році (4,5 млрд. грн.).
Чистий дохід від реалізації теплової енергії за звітний період склав
27,4 млн. грн., що на 3,5 млн. грн. або на 15% більше ніж у попередньому
році (23,9 млн. грн.).
Собівартість реалізованої електроенергії становила 5,5 млрд. грн., що
на 1,0 млрд. грн. або на 22% більше ніж у попередньому році (4,5 млрд. грн.).
Собівартість реалізованої теплоенергії становила 48,7 млн. грн., що на
6,7 млн. грн. або на 16% більше ніж у попередньому періоді (42,0 млн. грн.).
Валовий прибуток від реалізації електроенергії склав 153,6 млн.грн.,
при валовому збитку у попередньому періоді 52,7 млн. грн.
Валовий збиток від реалізації теплоенергії склав 21,3 млн.грн., що на
3,2 млн. грн. або на 18% більше ніж у попередньому періоді (18,1 млн. грн.).
Загальний валовий прибуток від реалізації продукції склав
132,3 млн.грн., при валовому збитку у попередньому періоді 70,9 млн. грн.
III. Інші операційні доходи.

У звітному періоді інші операційні доходи підприємства склали
112,8 млн. грн. та збільшились на 29,9 млн. грн. або на 36% в порівнянні із
попереднім роком (82,9 млн.грн.).
Інші операційні витрати.
За звітний період інші операційні витрати склали 64,4 млн. грн. та
зменшились на 6,5 млн. грн. або на 9% у порівнянні з попереднім роком
(70,9 млн. грн.).
IV.

V. Адміністративні витрати.

Адміністративні витрати у звітному періоді склали 81,4 млн. грн., що
на 11,5 млн. грн. або на 16% більше аналогічних витрат попереднього року.
У структурі адміністративних витрат найбільшу частку займають
витрати на заробітну плату з нарахуваннями – 73% або 59,5 млн. грн., які
зросли у порівнянні з попереднім роком на 23%.
VI. Фінансові витрати.
Фінансові витрати у звітному періоді склали 85,4 млн. грн., що на
6,1 млн. грн. або на 7% менше аналогічних витрат попереднього року.
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VII. Інші доходи.

Інші доходи склали 65,5 млн. грн. та збільшились на 18,4 млн. грн.
або на 39% у порівнянні із минулим роком (47,2 млн.грн.).
VIII. Інші витрати.

Інші витрати склали 39,8 млн. грн. та зменшились на 31,3 млн. грн.
або на 44% у порівнянні із минулим роком (71,1 млн.грн.).
Розрахунки з бюджетом.
У 2010 році нарахування платежів до бюджетів усіх рівнів склали
374,8 млн. грн. Сплачено до бюджетів усіх рівнів 389,1 млн.грн.
Заборгованість за 2010 рік зменшилась на 14,2 млн.грн. та склала
92,2 млн.грн.
IX.

X. Дебіторська та кредиторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду склала
1,0 млрд.грн.
Заборгованість ДП «Енергоринок» становить 0,97 млрд.грн., яка за рік
зменшилась на 357,5 млн.грн.
Заборгованість за теплову енергію складає 12,8 млн.грн., яка за рік
збільшилась на 0,3 млн.грн.
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала
1,7 млрд.грн.
Заборгованість перед постачальниками палива склала 0,7 млрд.грн.,
яка за рік зменшилась на 0,2 млрд.грн.
Аудиторською компанією ТОВ АФ "Софія-Аудит" (свідоцтво АПУ №
3148) було проведено перевірку фінансової звітності ВАТ «Центренерго».
Відповідно до аудиторського висновку незалежного аудитора про річну
фінансову звітність Товариства за 2010 рік від 15.03.2011 (додається),
аудитором не виявлено нічого, що дало б підставу переконатись у тому, що
фінансові звіти не відображають справедливо й достовірно інформацію
відповідно до прийнятих в Україні положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
За результатами опрацювання фінансового звіту ВАТ «Центренерго»
за 2010 рік, а також на підставі вищевказаного аудиторського висновку
незалежного аудитора ТОВ АФ "Софія-Аудит" про річну фінансову звітність
Товариства за 2010 рік Ревізійна комісія пропонує затвердити фінансову
звітність ВАТ «Центренерго» за 2010 рік.
Голова Ревізійної комісії

С. С. Сова

Члени Ревізійної комісії:

І. В. Северин
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О. А. Ращупкін
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