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ВИСНОВКИ 
Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

про результати перевірки фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2015 році

Ревізійною комісією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (надалі - ПАТ "Вінницяобленерго" або Товариство) здійснено 
аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ "Вінницяобленерго" за 2015 рік у порівнянні 
з показниками відповідного періоду минулого року та з початком звітного періоду.

З метою відповідного аналізу відпрацьовано наступні документи ПАТ 
«Вінницяобленерго»:

1. Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1 -к) на 31.12.2015р.;
2. Консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма 

№2-к) за 2015 р.;
3. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3-к) 

за 2015 р.;
4. Консолідований звіт про власний капітал (форма № 4-к) за 2015 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 2015 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 31.12.2015 року.

Прийнята Товариством облікова політика протягом звітного року була незмінною, 
тобто ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з методами, нормативами, 
строками, встановленими наказом від 05.01.2015 року №4 "Про організацію бухгалтерського 
обліку та облікову політику ПАТ "Вінницяобленерго" з 2015 року".

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 результати
У 2015 році Товариством одержано чистий прибуток у сумі 132 326 тис. гри., що на 

108183 тис. грн. або на 448,1 % більше, ніж отримано Товариством за 2014 рік.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному 

періоді збільшився на 388248 тис. грн. або на 29,1 % і склав 1722985 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді більша, 

ніж фактична собівартість продукції за відповідний період минулого року на 269114 тис. грн. 
або на 22,0 % і складає 1491206 тис. грн.

Загальна сума доходів у звітному періоді склала 1797734 тис. грн., що на 427264 тис. 
грн. або на 31,2 % більше ніж отримано Товариством за 2014 рік.

Загальна сума витрат теж збільшилася, у порівнянні з відповідним періодом минулого 
року, на 284811 тис. грн. або на 20,9 % і склала 1650784 тис. грн.



у  2015 році корисний відпуск електроенергії споживачам склав 2655916 тис. кВт. 
год., що на 0,1 % більше, ніж у 2014 році (2653590 тис. кВт. год.).

У звітному періоді валовий прибуток від реалізації електроенергії та іншої товарної 
продукції Товариства склав 231779 тис. грн.; у той час, як у 2014 році -  112645 тис. грн.

На збільшення прибутку вплинуло збільшення середнього тарифу на відпуск 
електроенергії споживачам на 31,8 % ( з 57,22 коп. за 1 кВт. год. - у 2014 році до 75,39 коп. за 
1 кВт. год. - у 2015 році.)

Адміністративні витрати Товариства збільшилися у порівнянні з 2014 роком на 19719 
тис. грн. або на 22,5 % і склали 107263 тис. грн. Збільшення відбулось за рахунок збільшення 
матеріальних витрат, витрат на ремонт необоротних активів, витрат на оплату праці 
персоналу та витрат на соціальне страхування.

Інші операційні витрати у звітному періоді зменшились у порівнянні з минулим роком 
на 1890 тис. грн. та склали 20608 тис. грн.

На фінансові результати ПАТ "Вінницяобленерго" за 2015 рік позитивно вплинуло 
збільшення орендної плати по договорах оренди.

Станом на 01.01.2015 року сума резерву сумнівних боргів складала 25002 тис. грн. У 
звітному періоді Товариством нараховано резерву 2912 тис. грн., списано не використаного 
резерву 5216 тис. грн. і використано резерву сумнівних боргів у сумі 1174 тис. грн. На кінець 
звітного періоду залишок резерву складає 21524 тис. грн.

У 2015 році від банків за користування коштами одержано 42 тис. грн. та відсотків по 
депозиту 4172 тис. грн., у той час, як за обслуговування банкам заплачено 875 тис. грн. та 
відсотків по кредиту 26 тис. грн.

Інші операційні доходи у 2015 році збільшились, у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року, на 35129 тис. грн. або на 100,9 % і станом на 31.12.2015р. склали 69954 тис. 
грн.

Інші доходи Товариства у 2015 році збільшились на 59 тис. грн. і склали 623 тис. грн., 
інші витрати збільшились на 242 тис. грн. і склали 1504 тис. грн.

Фінансові витрати склали у 2015 році - 30203 тис. грн.
Фінансовий результат до оподаткування склав 146950 тис. грн., витрати з податку на 

прибуток 14624 тис. грн.

Майновий стан 

Активи
Станом на 31.12.2015 року активи Товариства збільшились, у порівнянні з початком 

року, на 56074 тис. грн. і склали 877422 тис. грн.
Збільшення активів відбулося переважно за рахунок збільшення оборотних активів на 

39305 тис. грн.
Станом на 01.01.2015 року загальна вартість дебіторської заборгованості склала 98039 

тис. грн., а на кінець звітного періоду - 92299 тис. грн., зменшення склало 5740 тис. грн.
У звітному періоді дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, у 

порівнянні з початком року, зменшилась на 6814 тис. грн., дебіторська заборгованість за 
виданими авансами зменшилась на 3889 тис. грн., дебіторська заборгованість з бюджетом 
збільшилась на 6063 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість зменшилась на 1100 
тис. грн.

Товариством у звітному періоді списана безнадійна дебіторська заборгованість на 
загальну суму 1174 тис. грн., за рахунок нарахованого резерву сумнівних боргів.

У порівнянні з початком року, виробничі запаси на складі збільшились на загальну 
суму 1746 тис. грн. і станом на 31.12.2015 року склали 12793 тис. грн.

Власний капітал
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року зріс, у порівнянні з початком 

року, на 120465 тис. грн. і склав 545998 тис. грн.
На збільшення власного капіталу вплинуло отримання прибутку у сумі 132326 тис.



Поточні зобов'язання і забезпечення
Загальна вартість поточних зобов'язань зменшилась у порівнянні з початком року на 

13723 тис. грн. і склала 166860 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 2015 року.

грн.

За результатами опрацювання фінансової звітності ПАТ "Вінницяобленерго" за 2015 
рік, Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" 
затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ "Вінницяобленерго" за 2015 рік.

Голова Ревізійної комісії
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Г.С.Герасименко


