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Аудиторський висновок
(звіт незалежних аудиторів)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»
за рік, що закінчився 31.12.2011 року
Власникам цінних паперів ПАТ «Центренерго»
Керівництву ПАТ «Центренерго»
Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
„Центренерго” (надалі – Товариство), що додається, яка включає баланс станом на 31
грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про
власний капітал, примітки до річної фінансової звітності за рік, що минув на зазначену
дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, 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 аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для дотримання достатньої впевненості,
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
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внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Неможливість отримання аудитором достатніх і належних аудиторських доказів
(іменується також „обмеження обсягу аудиту”) виникла в результаті обставин, що
стосуються графіка роботи аудитора, зокрема часові рамки призначення аудитора є
такими, що він не мав змоги спостерігати за інвентаризацією фізичних запасів.
Відповідно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.
Умовна – позитивна думка
На нашу думку, обставини, що викладені у параграфі „Підстава для висловлення умовно
позитивної думки”, мали обмежений вплив на висловлення нашої думки щодо річної
фінансової звітності Товариства. Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства „Центренерго”
на 31.12.2011 року та його фінансові результати за 2011 рік, що закінчився на зазначену
дату, відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в
Україні на дату балансу та прийнятої Облікової політики.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт,
що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України, з метою
підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх
факторів ринкових коливань у світовій економіці. Ми не маємо змоги передбачити
можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати
діяльності та економічні перспективи Товариства.
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Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Висновок щодо вимог розділу II рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за N 1528
„Підготовка аудиторського висновку, що подається до Комісії, при розкритті
інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”
Інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року, у цілому,
відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в
Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової
звітності, крім неможливості отримання аудитором достатніх і належних аудиторських
доказів, яка виникла в результаті обставин, що стосуються графіка роботи аудитора,
зокрема часові рамки призначення аудитора є такими, що він не мав змоги спостерігати за
інвентаризацією фізичних запасів. Відповідно, ми не мали змоги визначити, чи була
потреба в коригуванні зазначених сум (додатки №1,2).
Інформація за видами зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2011 року, у цілому,
відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в
Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової
звітності (додатки №1,2).
Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу станом на 31 грудня 2011 року в
усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
які чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності
(додатки №4,5).
Статутний капітал Товариства сформований належним чином та сплачений повністю
у відповідності з Законодавством України (додаток №4).
За результатами діяльності за 2011 рік Товариством одержано чистий прибуток в розмірі
35230 тис. грн.
Вартість чистих активів Товариства в повній мірі відповідає вимогам законодавства
України (додаток №3).
На підставі отриманих показників фінансової звітності Товариства, нами проведено
аналіз фінансово-господарської діяльності станом на 31.12.2011 р., який наведено у
Додатку №7.
Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, для яких ці
показники визначені Комісією
Вимоги ліквідності професійних учасників фондового ринку відображені в Рішенні
ДКЦПФРУ від 2712.2007 року за N 2381 „Про затвердження Положення про розрахунок
показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому
ринку” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 р. за N 61/14752). Дія
цього Положення поширюється на всіх торговців цінними паперами незалежно від
організаційно-правової форми (крім банків). Товариство не відноситься до торговців
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цінними паперами і за звітний період не здійснювало ніяких дій, які б мали відношення до
застосування цього Положення..
Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та
опис забезпечення за цінними паперами) (у разі наявності)
Випуск цінних паперів за звітний період Товариство не здійснювало. Протягом звітного
року у Товариства не було дій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан
Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відповідно до
вимог, визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та
фондовий ринок”.
Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного
покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації"
У Товариства відсутні іпотечні облігації та зобов’язання по ним.
Емітентом розкрита особлива інформація відповідно до вимог пункту 1 глави 2 розділу
II ”Розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів” згідно Рішення
ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за N 1591 „Про затвердження Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів” в повному обсязі. Важлива інформація про зміну
складу посадових осіб емітента викладена в додатку 6 цього звіту.

Аудиторський висновок, який подається до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений
відповідно з вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) згідно Рішення
ДКЦПФРУ від 29.09.2011 року за N 1360 „Про затвердження Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевої позики)”
Основні відомості про емітента:
повне найменування:
Публічне акціонерне товариство „Центренерго”
код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:
22927045
місцезнаходження:
місцезнаходження юридичної особи: 03151, Україна, місто Київ, вул. Народного
Ополчення,
1
місцезнаходження фактичне: 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин,
вул. Солов’яненко
дата державної реєстрації:
13.04.1995 р.
Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової
звітності
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Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші примітки додаються до цього звіту
(додаток 1, 2).
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до
Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність")
При розгляді іншої інформації Товариства ми не виявили суттєвих суперечностей між
фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
емітентом цінних паперів та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку,
згідно вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документа,
що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за
даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про
акціонерні товариства"
В продовж 2011 року вчинення Товариством значного правочину — правочин, учинений
акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його
предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними
останньої річної фінансової звітності відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, не виявлені.
Стан корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства"
Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені
Загальними зборами акціонерів. Товариство застосовує систему внутрішнього контролю,
яка полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність
інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам діючого законодавства
(додаток 5).
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності")
Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки
аудитором ризиків, не виявила суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за
2011 рік, згідно вимог МСА 240 „Відповідальність аудитора що стосується шахрайства
при аудиті фінансової звітності.
Основні відомості про аудиторську фірму:
-

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Блискор”.

-

Номер та дату видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого
Аудиторською палатою України: № 1992, рішення Аудиторської палати
України від 26.01.2001 р. № 98.

-

01042, м. Київ, б-р Марії Приймаченко, 1/27.

-

Телефон: (044) 4301741, тел./факс: (044) 5014405.

Дата і номер договору на проведення аудит: „ 01 ” лютого 2012 року № 12020100.
Дата початку проведення аудит: „ 06 ” лютого 2012 року.
Дата закінчення проведення аудит: „ 26 ” березня 2012 року.
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Генеральний директор
ТОВ АФ «Блискор»
сертифікат А № 003342
Головний аудитор
сертифікат А № 004350

Т.Л. Шпаковська
В.А.Чайка

Дата видачі аудиторського висновку: 26 березня 2012 р.
Місце видачі аудиторського висновку: м. Київ, б-р Марії Приймаченко, 1/27.
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