
СХВАЛЕНО 
Ревізійною комісією 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
(Протокол № З від 23 квітня 2015 року)

ВИСНОВКИ  
Ревізійної комісії ПАТ «ВІН Н И Ц Я О БЛ ЕН ЕРГО »  

про результати перевірки фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ВІН Н И Ц ЯО БЛ ЕН ЕРГО » у 2014 році

Ревізійною комісією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі - ПАТ "Вінницяобленерго" або Товариство) 
здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ "Вінницяобленерго" 
за 2014 рік у порівнянні з показниками відповідного періоду минулого року та 
з початком звітного періоду.

З метою відповідного аналізу опрацьовано наступні документи ПАТ 
«Вінницяобленерго»;

1. Баланс (форма №1) на 31Л2.2014 р. та консолідований баланс (звіт про 
фінансовий стан) (форма №1-к) на 3 1.12.2014р.;

2. Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2014 р. та консолідований 
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2-к) за 2014 
Р-;

3. Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2014р. та консолідований 
звіт про рух ф ош ови х  коштів (за прямим методом) (форма №3-к) за 2014 p.;

4. Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2014 р. та консолідований звіт 
про власний капітал (форма № 4-к) за 2014 рік.

Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від купівлі, 
постачання та передачі, розподілу та реалізації електроенергії, а також від 
здійснення інших видів ліцензованої діяльності.

Фінансова звітність Товариства за 2014 рік складена своєчасно у 
відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні із змінами та доповненнями», Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, на підставі фактичних облікових даних, і дає правдиве 
і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 
31.12.2014 року.

Прийнята Товариством облікова політика протягом звітного року була 
незмінною, тобто ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з 
методами, нормативами, строками, встановленими наказом від 11.01.2014 року 
№11 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ПАТ 
"Вінницяобленерго" у 2014 році".

Майно та господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються 
в національній грошовій одиниці України;

- основні засоби, нематеріальні активи за цінами придбання з 
урахуванням зносу;



- незавершене будівництво за фактичною собівартістю з урахуванням 
індексації;

- запаси за цінами придбання;
- грошові кошти в національній валюті України.

Фінансові резу.іьтати

У 2014 році Товариством одержано чистий прибуток у сумі 24098 тис. 
грн., що на 38255 тис. грн. або на 61,4 % менше, ніж отримано Товариством за 
2013 рік.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 
звітному періоді збільшився на 99220 тис. грн. або на 8 % і склав 1334737 тис. 
грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному 
періоді більша, ніж фактична собівартість продукції за відповідний період 
минулого року на 145029 тис. грн. або на 13,5 % і складає 1222092 тис. грн.

Загальна сума доходів у звітному періоді склала 1370485 тис. грн., що на 
89226 тис. грн. або на 7 % більше ніж отримано Товариством за 2013 рік.

Загальна сума витрат теж збільшилася, у порівнянні з відповідним 
періодом минулого року, на 150635 тис. грн. або на 12,4 % і склала 1365973 тис. 
грн,

У 2014 році корисний відпуск електроенергії споживачам склав 2653590 
тис. кВт. год., що на 3,7 % менше, ніж у 2013 році (2756512 тис. кВт. год.).

У звітному періоді валовий прибуток від реалізації електроенергії та 
іншої товарної продукції Товариства склав 112645 тис. грн.; у той час, як у 2013 
році -  158454 тис. грн.

На зниження прибутку вплинуло зменшення корисного відпуску, а також 
збільшення собівартості за рахунок зростання цін на матеріали та послуги не 
зважаючи на збільшення середнього тарифу на відпуск електроенергії 
споживачам на 8,4 % ( з 52,81 коп. за 1 кВт. год. - у 2013 році до 57,22 коп. за 1 
кВт. год. - у 2014 році.)

Адміністративні витрати Товариства зменшилися у порівнянні з 2013 
роком на 5301 тис. грн. або на 5,7 % і склали 87544 тис. грн. за рахунок 
зменшення матеріальних витрат, витрат на консультаційні послуги, витрат на 
утримання необоротних активів.

Інші операційні витрати у звітному періоді зменшились у порівнянні з 
минулим роком на 19357 тис. грн. та склали 22498 тис. грн.

На фінансові результати ПАТ "Вінницяобленерго" за 2014 рік негативно 
вплинуло зростання цін на товари, роботи та послуги, в тому числі на вартість 
купованої електроенергії, що формують собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), а також збитки від утримання об'єктів житлово- 
комунального і соціально-культурного призначення.

Станом на 01.01.2014 року сума резерву сумнівних боргів складала 36012 
тис. грн. У звітному періоді Товариством нараховано резерву 10450 тис. фн. і 
використано резерву сумнівних боргів у сумі 25002 тис. грн. На кінець звітного 
періоду залишок резерву складає 25002 тис. грн.



у  2014 році від банків за користування коштами одержано 386 тис. грн., у 
той час, як за обслуговування банкам заплачено 1455 тис. грн.

Інші операційні доходи у 2014 році зменшились, у порівнянні з 
відповідним періодом минулого року, на 9293 тис. грн. або на 21,1 % і станом 
на 31.12.2014р. склали 34780 тис. грн.

Інші доходи Товариства у 2014 році зменшились на 1025 тис. грн. і 
склали 564 тис. грн., інші витрати збільшились на 1020 тис. грн. і склали 1262 
тис. грн.

Фінансові витрати склали у 2014 році - 32577 тис. грн.
Фінансовий результат до оподаткування склав 4452 тис. фн., податок на 

прибуток 19646 тис. грн.

Майновий стан 

А іс г и б и

Станом на 31.12.2014 року активи Товариства збільшились, у порівнянні 
з початком року, на 43954 тис. грн. і склали 806877 тис. грн.

Збільшення активів відбулося переважно за рахунок збільшення 
необоротних активів на 36324 тис. грн.

Станом на 01.01.2014 року загальна вартість дебіторської заборгованості 
склала 88230 тис. грн., а на кінець звітного періоду - 97974 тис. грн., 
збільшення склало 9744 тис. грн.

У звітному періоді дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, 
у порівнянні з початком року, збільшилась на 4072 тис. грн., дебіторська 
заборгованість за виданими авансами збільшилась на 7846 тис. грн., 
дебіторська заборгованість з бюджетом збільшилась на 184 тис. грн., інша 
поточна дебіторська заборгованість зменшилась на 2358 тис.грн.

Товариством у звітному періоді списана безнадійна дебіторська 
заборгованість на загальну суму 2235 тис. грн., за рахунок нарахованого 
резерву сумнівних боргів.

У порівнянні з початком року, виробничі запаси на складі зменшились на 
загальну су.му 4876 тис. грн. і станом на 31.12.2014 року склали 11047 тис. грн.

Власний капітал
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 року зріс, у порівнянні 

з початком року, на 6832 тис. грн. і склав 425539 тис. грн.
На збільшення власного капіталу вплинуло отримання прибутку у сумі 

24098 тис. грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення
Загальна вартість поточних зобов'язань збільшилась у порівнянні з 

початком року на 89174 тис. грн. і склала 180502 тис. грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія 

"Аваль" (свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 
№3167, видане за рішенням Аудиторської палати України від 28.03.2003р. 
№121) була проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства 
станом на 31 грудня 2014 року.



За результатами опрацювання фінансової звітності ПАТ 
"Вінницяобленерго" за 2014 рік, Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам 
акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" затвердити річну фінансову звітність 
(річний звіт) ПАТ "Вінницяобленерго" за 2014 рік.

Голова Ревізійної комісії
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» В. Б. Івахно


