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ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»,
НКЦПФР

а у д и т о р с ь к и й  в и с н о в о к
(звіт незалежного аудитора) 

м. Київ 19 квітня 2019 р.

ЩОДО консолідованої фінансової звітності 
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І. ЗВІТ щодо КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудиторський висновок 
(Звіт незалежного аудитора) 

щодо консолідованої фінансової звітності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО», 
станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.

Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для ПУБЛРШОГО 
АКЩОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО", консолідована фінансова звітність якого 
перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового 

у (далі -  Комісія), та оприлюднення консолідованої фінансової інформації Товариством.

Вступний параграф

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО" (далі -  Товариство), 
троване відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-УІ, з

вступними з.мінами та доповненнями, «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року №959- 
ХП з наступними змінами та доповненнями, та інших законодавчих актів.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі 
саош найменуванням.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми 
■ормативними документами, рішеннями.

Станом на 31.12.2018 року відокремлені підрозділи Товариства:
- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "НЕМИРЮСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510400. 
Місцезнаходження ВП; 22800, Вінницька обл., Немирівський район, місто Немирів, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, 
бузинок 2;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "БАРСБКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510185. Місцезнаходження ВП: 23006, 
Вішшцька обл., Барський район, село Балки, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 4;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "БЕРШАДСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25509897. 
Місцезнаходження ВП: 24400, Вінницька обл., Бершадський район, місто Бершадь, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 
будинок 24;

-СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ВІННИЦЬКІ МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25509880. 
Місцезнаходження ВП: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, 
будинок 174;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ГАЙСИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510191. 
Місцезнаходження ВП: 23700, Вінницька обл., Гайсинський район, місто Гайсин, ВУЛИЦЯ ІВАНА 
БОГУНА, будинок 122;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЖМЕРИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО
V  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510207.

Місцезнаходження ВП: 23100, Вінницька обл., місто Жмеринка, ВУЛИЦЯ АСМОЛОВА, будинок 10;
- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЗАМОСТЯНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25512876. 
Місцезнаходження ВП: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ГШВАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 2;

_  _  
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- СТРУКТУРНА одиниця "ІЛЛІНЕЦЬЮ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510216. 
Місцезнаходження ВП; 22700, Вінницька обл., Іллінецький район, місто Іллінці, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, 
будинок 33;

- СТРУКТУРНА одиниця "КАЛИНІВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510222. 
Місцезнаходження ВП: 22400, Вінницька обл., Калинівський район, місто Калинівка, ВУЛИЦЯ 
ПЮМИСЛОВА, будинок 16;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "КОЗЯТИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛРШОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510239. 
Місцезнаходження ВП: 22100, Вінницька обл., Козятинський район, село Сигнал, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО, будинок 172;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "КРИЖОПІЛЬСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510245. 
Мкиезнахолження ВП: 24600, Вінницька обл., Крижопіпьський район, селище міського типу Крижопиіь, 
ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 81;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЛИПОВЕЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
«Ш ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДЦ»ПОУ ВП: 25510251. 
'Літ  тшш 1 1 1  НІНІ ВП: 22500, Вінницька обл., Липовецький район, місто Липовець, ВУЛИЦЯ 
№ЕГАСХ)8А-будинок 10;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЛІТИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКШОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510328.

>лження ВП: 22300, Вінницька обл., Літинський район, селище міського типу Літин, ВУЛИЦЯ 
будинок 66;

-СТРУКГУРНА ОДИНИЦЯ "МОГИЛЮ-ПОДІЛЬСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
■UMDKEPHOrO ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510334. 

іхолження ВП: 24000, Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА,

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
гаГЬЛГЧНОГО а к ц іо н е р н о г о  т о в а р и с т в а  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510340. 
^Асаезкаходження ВП: 23400, Вінницька обл., Мурованокуриловецький район, селище міського типу 
Муром ні Курилівці, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 51;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ОРАТІВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
USDOHEPHOrO ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510392. 
Vfeacзнaxoджeння ВП: 22600, Вінницька обл., Оратівський район, селище міського типу Оратів, ВУЛИЦЯ 
ПАРКОВА, будинок 15;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ШЩАНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510386. 
Місцезнаходження ВП: 24700, Вінницька обл., Піщанський район, селище міського типу Піщанка, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 133;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ПОГРЕБИЩЕНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510371. 
Місцезнаходження ВП: 22200, Вінницька обл., Погребищенський район, місто Погребище, ВУЛИЦЯ 
КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 23;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ТЕПЛИЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510363. 
Місцезнаходження ВП: 23800, Вінницька обл., Теплицький район, селище міського типу Теплик, ВУЛИЦЯ 
ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 11;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ТИВРІВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛГЧНОГО 
^ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510357. 
А»* Місцезнаходження ВП: 23300, Вінницька обл., Тиврівський район, селище міського типу Тиврів, ВУЛИЦЯ

ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6;
- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ТОМАШПІЛЬСЬЮ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510417. 
Місцезнаходження ВП: 24200, Вінницька обл., Томашпільський район, село Яришівка, ВУЛИЦЯ НОВА,

^  будинок ЗО;

З
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- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ТРОСТЯНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510423. 
Місцезнаходження ВП: 24300, Вінницька обл., Тростянецький район, селище міського типу Тростянець, 
ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 98;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ТУЛЬЧИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510311. 
Місцезнаходження ВП: 23600, Вінницька обл.. Тульчинський район, місто Тульчин, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, 
будинок 1;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ХМІЛЬНИЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510305 Місцезнаходження 
ВП; 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, ВУЛИЦЯ СТОЛЯРЧУКА, будинок 19;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЧЕРНІВЕЦЬЮ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510297. 
Мкиезнаходження ВП: 24100, Вінницька обл.. Чернівецький район, селище міського типу Чернівці, 
ВУЛИЦЯ СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, будинок 1;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АЖЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510280. 
М акяажооження ВП; 24800, Вінницька обл., Чечельницький район, селище міського типу Чечельник, 
шппштія АНТОНПШША, будинок 62;

-СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ШАРГОРОДСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
А Щ О ІКРН О ГО  ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510274.

ВП; 23500, Вінницька обл., Шаргородський район, місто Шаргород, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 
308;

СТГЛСТУРНА ОДИНИЦЯ "ЯМПІЛЬСЬКІ ЕЛЕКТРИЧШ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП; 25510268. 

ВП; 24500, Вінницька обл., Ямпільський район, місто Ямпіль, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ,

Основні відомості про Товариство
&■■■ шоаа Товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
С ш рояав  ш зш  Товариства ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
ОргагашЬю-правова форма ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Т «нрктва
О н к »  особи Юридична
Форма аж ності Приватна
Ь а »  ЄДРПОУ 00130694
ІАсжзнахолження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАГІСТРАТСЬКА, 

будинок 2
Джп лержавної реєстрації 18.11.1992 року
Л аею ії

»

Є

- Ліцензія Серія АГ №500287 видана 24.03.2011р. Національною 
комісією регулювання елеістроенергетики України на Постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом (НКРЕ) (ліцензія 
безстрокова);
- Ліцензія Серія АГ №500286 видана 24.03.2011р. Національною 
комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) на 
Передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами (ліцензія безстрокова);
- Ліцензія Серія АЕ №458637 видана 07.07.2014р. Міністерством 
освіти і науки України на Надання освітніх послуг навчальними 
закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, 
підвищення кваліфікації (спеціальності (професії) та ліцензовані 
обсяги прийому вказані у додатку);
- Ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу 
видана 13.11.2018р. Національною комісією, що здійснює державне
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України 
(Постанова від 13.11.2018р. №1414)._______________________________

Номер запису в ЄДР 1 174 120 0000 000020
Основні види діяльності 
КВЕД:

Ч

Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;
Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів;
Код КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 
надання послуг технічного консультування в цих сферах;
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; 
Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного 
устатковання;
Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії;
Код КВЕД 35.12 Передача електроенергії;
Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії (основний);
Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;
Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

:змш Затверджено Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 28 квітня 2017 року Протокол №1/2017
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне 

об’єднання» код ЄДРПОУ 31443937, кількість акцій -  1 548 683 шт., у 
відсотках -  50%;

- ENSIA ENTERPRISES LIMITED НЕ 251633, кількість акцій -  695 145 шт., 
у відсотках 22,44%;

- ТОВАРИТСВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
(Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ») код ЄДРПОУ 34486135, 
кількість акцій -  774 330 шт., у відсотках 24,99%

- Інші (менше 5% в СФ) кількість акцій 79 208 шт., у відсотках 2, 57%_____
. головний 

^ n ru rq iL  плькість
Керівник -  Поліщук Андрій Леонідович 
Головний бухгалтер -  Зінюк Алла Михайлівна 
Середня кількість працівників -  4 318 осіб

Масигтаб перевірки;
Аудиторам надано до перевірки консолідовану фінансову звітність Товариства складену за 

ІАкшродни.ми стандартами фінансової звітності, а саме;
-Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма№ 1-к станом на 31.12.2018 року;
-Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к станом на 

31.122018 року;
-Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3-к) станом на

31.12.2018 року;
-  Консолідований звіт про власний капітал (Форма № 4-к) станом на 31.12.2018 року;
-Примітки до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.
Консолідована фінансова звітність Товариства за 2018 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає 

■имогам Міжнародним стандартам фінансової звітності (надалі -  МСФЗ).
Консолідована фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, 

справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця консолідована фінансова звітність відображає 
поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 
жудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого 
висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського 
висновку.

—  _
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Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та 
доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-1V з 
наступними змінами та доповненнями, Закону України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
ліжльтсть” від 21.12.2017 року №2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, «Про акціонерні 
товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів 
вовтролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською 
■ив?ш> України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки 
■вкпзізованої фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб 

««■ння і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих 
р%-че«ь і помилок у фінансовій звітності Товариства.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, 
IHM порядком ведення бухгалтерського обліку і складання консолідованої фінансової звітності, 

шпорахними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського
II І (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, 

онково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 

Міааародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в 
обакхень. встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру 

помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих 
> перевіреній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності 

■ фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під 
гт> проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої 
^  розкритої у консолідованій фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих 

с^ііку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.
Зигаристовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими 

W S  и ш е » а  перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки 
^ м р ш ь н и х  статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, 
«■■кш амортизації основних засобів, тощо.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

O b n c  аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо 
кк>тіюсті у консолідованій фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом 
гвегування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у консолідованій фінансовій звітності, а 
■ткаж оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації 
їусалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Консолідована фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних 
сащхцпів фінансової звітності (надалі -  МСФЗ), та Облікової політики ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». 
Еоясолідована фінансова звітність складена на підставі даних міжнародних стандартів фінансової звітності 
Таварнства за станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих міжнародних стандартів фінансової звітності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також оцінку загального подання консолідованих фінансових 

wriB вціпому. Підготовка консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та 
црапушень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на 
суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в 
яервинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», в особі відповідальних посадових осіб, 
весе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) MCA 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":

6
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Ü

- за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності за 2018 рік, відповідно до 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ 
з наступними змінами та доповненнями; Міжнародних стандартів фінансової звітності;

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 
забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки;

- за наявність суттєвих невідповідностей між консолідованою фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з 
консолідованою фінансовою звітністю;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з 
вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до 
міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальна особа несе відповідальність також за:
- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських

- jKMJDoeicTb, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- иетозаюгію та організацію бухгалтерського обліку;
- М фшшські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
JkBÊ ■роасзення аудиторської перевірки за 2018 p., відповідно до Міжнародних стандартів аудиту

“Ч® <^о(м>лювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації 
» ж г. агА.ісжного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у 

т ш  шгшучашого а> литора», були надані наступні документи:
І Ксшоойдований баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1-к) станом на 31.12.2018 року;
Z- І^ясолізований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2-к) станом на 

51 '^УУЛрсшу:
'  Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3-к) станом на 

.Zyj Іраку.
-1 Консолідований звіт про власний капітал (Форма № 4-к) станом на 31.12.2018 року;
5. При.чітки до консолідованої фінансової звітності за 2018 рік;
6. Статутні, реєстраційні документи;

Протоколи, накази;
8. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.
Підготовка консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та 

црнушень. що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на 
сучш доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої 
фявясової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему 
■цггрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
сазязання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
або помилки. При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе 
Йжювідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
цршіушення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
]гправлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших 
реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 
■ш-ляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі -  МСА), 
зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 

^  «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з 
інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
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документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, MCA 240 «Відповідальність аудитора, 
що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас 
планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що 
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття 
інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих 
попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також оцінку 
загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання консолідованої фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
«удиторську діяльність» від 21.12.2017 року №2258-VIII з наступними змінами та доповненнями. Законів 
України «Про цінні папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами
V  аоповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від ЗО жовтня 1996 року 
Jfr 44S/96-BP, з наступними змінами та доповненнями. Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

у. іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та 
впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 

И -2017 року №338/8 (надалі -  MCA), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність 
сів Фондового ринку.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності 

суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», 
оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання 

ільності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для 

ілення аудиторської думки.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова звітність у 

шлему не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

едений відповідно до MCA, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 
«зхуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
с>к>тшості, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 
жяймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог 
MCA. ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з 
jgrSHTy. Крім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності 
шаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
жзики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
Мфивлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
веправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
і 5гдиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських 
доісазів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний 
сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку 
пюдо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до 
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є
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неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих 
до дати нашого звіту аудитора.

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та 
суггєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, 
виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, 
а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо 
яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше 
значення під час аудиту консолідованої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
питаннями аудиту.

В«с.іов.іення думки

Дгмка h  застереженням

Мя провели аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що 
€йяшттся з Консолідованого балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1-к) станом на 31.12.2018 року; 
І~іиі іііі кшми IIII залу про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2-к) станом на 
*1.12-2018 року. Консолідованого звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3-к) 

на 31.12.2018 року; Консолідованого звіту про власний капітал (Форма № 4-к) станом на 31.12.2018 
у: Приміток до консаіідованої фінансової звітності за 2018 рік.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для думки із 
нням» нашого звіту, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 

j K  суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію про) фінансовий стан ПАТ 
т  ПІИЦЯОБЛ ЕНЕРГО» на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

я зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу 
ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою 
. бути виявлені незначні викривлення.
В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати 

вальність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а 
е політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення 

■іційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість.
Дана річна консолідована фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби 

Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність 
з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 
звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в 

ж> вашого аудиту консолідованої фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно 
ж> цих вимог. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, 
■о отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої 
дчіоси.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту -  це питання, як, на наше професійне судження, були значущими під час 
■ипого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті 
вш ого аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому 
ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
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Наша думка шодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації, у  зв’язку з нашим аудитом 
консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при 
цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або 
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 
суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які 
потрібно було б включити до звіту.

II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Вйочості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та 
■ м п ш о ш іб ї  фінансової звітності

Консолідована фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року в усіх суттєвих аспектах 
достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2018 року згідно з 
■ормдгтивнимн ви.чогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання консолідованої фінансової звітності використовує Концептуальну основу 
ш  Міжнародними стандартами фінансової звітності. Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет 
■овоаіілованої фінансової звітності, складені станом на 31.12.2018 року.

У Товаристві консолідована фінансова звітність складалась протягом 2018 року своєчасно та 
ілялась до відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням 
»’«ітерної техніки та програмного забезпечення SAP ERP.

Консолідована фінансова звітність Товариства за 2018 рік своєчасно складена та подана до 
1ИХ державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація 

Согжггерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої 
Тпциігтггш облікової політики за 2018 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський 
«бак на Товаристві протягом 2018 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про 
%пж.ттерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року з наступними змінами 
тя доповненнями, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції "Про 
жтосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
■йцтє.чств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними 
я н ш іи  та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не 
ншлено.

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству 
У'жраіни, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків 
буїгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 
30.11.1999 року № 291. Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період 
■езалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПАТ «ВІНИИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
асидають 1 063 890 тис. гри. станом на 31.12.2018 року, у т. ч. нематеріальні активи за залишклвою 
■Чпістю станом на 31.12.2018 року -  5 510 тис. гри., первісна вартість нематеріальних активів станом на
31.12.2018 ооку -  22 807 тис. грн, незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2018 року -  35 215 тис. 
ірн., основні засоби станом за залишковою вартістю на 31.12.2018 року -  997 596 тис. грн.,первісна вартість 
основних засобів станом на 31.12.2018 року -  1 824 893 тис. гри., знос станом на 31.12.2018 року -  827 297 
тас. грн., інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2018 року -  24 150 тис. грн., довгострокова дебіторська 
заборгованість станом на 31.12.2018 року -  49 тис. грн., відстрочені податкові активи станом на 31.12.2018 
року- 1 370 тис. грн.

Інші необоротні активи станом на 31.12.2018 року -  відсутні. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Інша інформація (питання)
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и

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2018 р. свідчить, що облік 
дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської 
заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація 
була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та 
зобов'хзань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор 
пlxnq)лжyє, що станом на 31.12.2018 року дебіторська заборгованість становить -  319 913 тис. грн., а саме: 
жбігорська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги -  221 068 тис. грн. , дебіторська 
•яборгованість за розрахунками: за виданими авансами -  56 430 тис. грн., з бюджетом -  37 008 тис. грн., у 
там> числі з податку на прибуток -  13 302 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість -  5 407 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. 
Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з 
лотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку 
■ідповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2018 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів -  32 731 
тес. грн., готівка станом на 31.12.2018 року -  4 тис. гри., рахунки в банках станом на 31.12.2018 року -  87 
5~4 тис. грн.

Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Підприємства, 
«удитор підтверджує правильність обліку фінансових інвестицій. Станом на 31.12.2018 року поточні 
р а п с о в і інвестиції Товариства -  32 731 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності

Аудиторами підтверджується, що облік витрат на ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ведеться вірно, 
згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. Зауважень до обліку не 
виявлено.

Інші оборотні активи.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2018 року -  запаси -  16 069 тис. грн, виробничі запаси 
етаном на 31.12.2018 року -  16 009 тис. грн, товари станом на 31.12.2018 року -  60 тис. грн.. Облік 
оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме «Інструкція про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій» від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2018 року -  67 029 
тис. грн. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ та Інструкції про 
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від ЗО. 11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей 
пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2018 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і 
забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно 
з вимогами чинного законодавства України. Фактичні дані про зобов'язання і забезпечення Товариства вірно 
відображені у статті балансу -  довгострокові забезпечення станом на 31.12.2018 року -  28 398 тис. грн, 
довгострокові забезпечення станом на 31.12.2018 року -  28 398 тис. грн, поточна кредиторська 
заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.2018 року -  41 977 тис. грн, товари, 

W роботи, послуги станом на 31.12.2018 року -  99 737 тис. грн., розрахунками з бюджетом станом на
31.12.2018 року -  27 210 тис. грн. , у тому числі з податку на прибуток станом на 31.12.2018 року -  32 тис. 
грн. , розрахунками зі страхування станом на 31.12.2018 року — 7 557 тис. грн. , розрахунки з оплати праці 
станом на 3 1.12.2018 року -  24 628 тис. грн., за одержаними авансами станом на 31.12.2018 року -  264 843 
тис. грн., за розрахунками з учасниками станом на 31.122018 року -  405 тис. грн.

^  Інші поточні зобов’язання станом на 31.122018 року-5 3  716 тис. грн.
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Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків 
(наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування власного капіталу.
За отриманою редакцією Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 28 квітня 2017 року Протокол 

№1/2017 статутний капітал сформовано повністю, що становить 30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот 
три тисячі шістсот щістдесят) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на З 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста 
шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 30 973 660 
(тркшггь мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень.

Станом на 01.01.2018 р. нерозподілений прибуток Товариства становив 589 115 тис. фн, станом на
31.12.2018 року нерозподілений прибуток складає 683 117 тис. грн.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код
рядка

На початок звітного 
року, тис грн.

На кінець звітного 
року, тис грн.

Зщ)еєстрований (пайовий) капітал 1400 ЗО 974 30 974
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

' Капітал у дооцінках 1405 234 882 222 073
Додатковий капітал 1410 98 669 98 103

1 Емісійний дохід 1411 - -

Накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 5 142 5 142
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 589 115 683 117
Неоплачений капітал 1425 - -

Вилучений капітал 1430 - -

Інші резерви 1435 - _

Неконтрольована частка 1490 - -

Усього 1495 958 782 1 039 409
На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у 

консолідованій фінансовій звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на
31.12.2018 року складають:

Необоротні активи 1 063 890,0 тис. грн.
Оборотні активи 523 990,0 тис. грн.

РАЗОМ активи 1 587 880,0 тис. грн.
Довгострокові зобов’язання 28 398 тис. грн.
Поточні зобов’язання 520 073, О тис. грн.

РАЗОМ зобов’язання 548 471,0 тис. грн.
Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання 1 039 409 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року вартість чистих активів складає 1 039 409 тис. грн. і визначена згідно 

чинного законодавства.
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Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано консолідовану фінансову 
звітність станом на 31.12.2018 року, у складі: Консолідованого балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма 
№ 1-к, Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к, 
Консолідованого звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к, Консоліцованого звіту 
про власний капітал (Форма № 4-к), Приміток до консолідованої фінансової звітності за 2018 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2018 року та на 31.12.2018 року 
проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1 .Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх 
еквівалентів до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів 
Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

К абс.л 01.01.2018 р. = 150116/397728= 0,377 
К абс.л 31.12.2018 р. = 87578/520073= 0,168

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування 
матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

Кзаг.лікв. 01.01.2018 р.= 543549/397728= 1,367 
Кзаг.лікв. 31.12.2018 р.= 523990/520073= 1,00753

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прирівняних 
до них коштів до сукупних активів Товариства:

К авт. 01.01.2018 р.= 958782/1426870= 0,672 
К авт. 31.12.2018 р.= 1039409/1587880= 0,654

4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як відношення залучених 
коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5... 1,0:

К покр. 01.01.2018 р. = 397728/958783= 0,415 
К покр. 31.12.2018 р. = 520073/1039409= 0,500

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до 
середньорічної вартості активів Товариства:

Крент. 31.12.2018 р. = 81193/((1426870+1587880)/2)= 0,0539
Основні показники фінансового стану ПАТ «ВІЬШИЦЯОБЛЕНЕРГО» станом на 01.01.2018 року та 

на 31.12.2018 року наведені в таблиці.

Аналіз фінансового стану

Таблиця
ПОКАЗНИК

1
Оптимальне значення ФАКТИЧНІЕ ЗНАЧЕННЯ

На
01.01.2018 р.

На
31.12.2018 р.

і І. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25... 0,5 0,377 0,168
2. Коефіцієнт загальної ліквідності >1 1,367 1,00753
З.Коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії)

>0,5 0,672 0,654

4. Коефіцієнт структури капіталу <1 0,415 0,500
' 5. Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше - 0,0539

Інформація нро пов’язаних осіб

Відповідно до вимог MCA 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу 
п  запитом щодо надання списку пов’язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними, а 
також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо 
наявності або відсугності таких операцій.

Структура власності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
-  GARENS1A ENTERPRISES LIMITED (КШР)Д2,44%;
-  TOB «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» 50,00%;
-  ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна», 24,99%;
-  Інші юр. та фіз. особи, 2,57%;
-  ENERGY STANDARD MANAGEMENT LIMITED (Республіка Сейшельські Острови) (094653), 

100,00%;
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13

mailto:af.audit96@gmall.com


-  SАМНАТО ENTERPRISES LIMITED (КІПР) (HE 160021), 99,00%;
-  ENERGY STANDARD POWER LIMITED (КШР), (HE 240712), 1,00% ;
-  АЙСІЮ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (Віргінські острови), 100%;
-  ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED (КІПР) (HE 240842), 100%;
-  MINYON HOLDINGS LIMITED (Британські Віргінські Острови), номінальний утримувач, що діє 

в інтересах ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED на підставі трастових угод (677780);
-  Стеценко Костянтин Вікторович 41,7%;
-  Пасенюк Макар Юрійович 41,7%;
-  Демчищин Володимир Васильович 9,99%;
-  ENERGY STANDARD FUND LTD (КШР) (HE219165), 100%;
-  Марков Максим Олександрович (Болгарія), 100% (контроль)

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 
виображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що консолідована фінансова звітність була суттєво
V зш'жзку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії 

І т» фондового ринку.
о ісп  звітноТ дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про 

созідованих фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що 
сзаазання консолідованої фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або 

умигпиіій стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав 
і латою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА

цкхс>іап> на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність 
п. проведення коригування консолідованої фінансової звітності, 
рспглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів 

сп в  госж^зцяовання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського 
гїі суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог 

5 ^  «£ггзаере< и іс гь» т» визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або 
ша окреісо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання 

проловжу^жтм діжльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності
СТІ В І^С Ч Т Ш .

Іяфорчааія про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність 
І особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру 

IX інвестицій

в  ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та 
абстввин. які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність 
визнання яких на балансі є достатньо високою

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або 
зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.

Інформація щодо іншої консолідованої фінансової звітності відповідно до Законів України та 
■•рмативно-правових актів Комісії

Перевірка іншої консолідованої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 
•Вщповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором 
фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів 
між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити

Аудиторська фірма «Аудит-96» Товариство з обмеженою відповідальністю. Свідоцтво про включення до Реєстру
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до управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між 
консолідованою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.

І1І.ШШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" 
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАПЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ 23909055
Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ 

КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів

№ 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 
року до 29.10.2020 року видане Аудиторською 
Палатою України

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів

Свідоцтво про відповідність системи контролю 
якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 
видане Аудиторською Палатою України

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту від 11.09.2018 р.№  11/09-04
- дата початку та дата закінчення проведення 
аудиту 3 11.02.2019 р . 19.04.2019 р.

АФ «АУДИТ-96» ТОВ
/ /

Директор А \ Т.М. Давиденко
АФ «АУДИТ-96» ТОВ
(сертифікат №006583) 19 квітня 2019 року

І
І

Аудиторська фірма «Аудит-96» Товариство з обмеженою в»дпов»дальністю. Свідоцтво про включення до Реєстру
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Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго"
ВІННИЦЬКА

Підприємство 
ТериторЬі
Оргаигзаційно-правова фориа господарювання Акціонерне товариство__________________
Вид еконоиічної діхльності Розподілення електроенергії_________________________
Середня кількість працівників ' 4329__________________________________________
Адреса, телефон вулиця Магістратська, буд. 2. м. ВІННИЦЯ. ВІННИЦЬКА обл.. 21050

Дата (рік, місяць, число)
______ за ЄДРПОУ

заКОАТУУ
______ за КОПФГ
______ за КВЕД

2019
КОДИ 
І01 І01

00130694
0510100000

230
35.13

525011
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупниіі 
дохід) (форма >“2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці); 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2018 р.

Форма № І-к Код за ДКУ;^ 1801007

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

ЗВІТНОГО періоду
На кінець 

ЗВІТНОГО періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 6 077 5 510

первісна вартість 1001 19 131 . 22 807
накопичена амортизація 1002 13 054 17 297

Незавершені капітальні інвестиції 1005 31 085 35215
Основні засоби 1010 820 090 997 596

первісна вартість 1011 1 568 386 1 824 893
знос 1012 748 296 827 297

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
первісна вартість 1016 - -
знос 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
первісна вартість 1021 - -
накопичена амортизація 1022 - -

ДовпхтроковІ фінансові Інвестиції: 
жкі обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 24 151 24 150

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 63 49
Відстрочені податкові активи 1045 1 855 1 370
Гудвіл при консолідації 1055 - -
Відстрочені аквІ:іицІинІ вит]^и 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Ішиі необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом 1 1095 883 321 1 063 890

II. Оборотні активи
Запаси 1100 16 650 16 069
Виробничі запаси 1101 16 626 16 009
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція ПОЗ - -
Товари 1104 24 60
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - .
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 139 975 221 068
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 95 423 56 430
3 бюджетом 1135 59 307 37 008
у тому числі 3 податку на прибуток 1136 6 13 302
3 нарахованих доходів 1140 . -

внутрішніх розрахунків 1145 - ■ -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 565 5 407
Поточні фінансові Інвестиції ІІбО 32 445 32 731
Гроші та їх еквіваленти 1165 150 116 87 578
Г отівка ІІ66 8 4
Рахунки в банках 1167 150 108 87 574
Витрати майбутніх періодів 1170 664 670

ммстка персстраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому ЧИСЛІ в: ІІ8І _

резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 . -
ІНШИХ страхових резервах 1184 - -



Інші оборотні активи 1190 48 404 67 029
Усього за розлілом 11 1195 543 549 523 990

III. НеоГіоротні ак-типн. утримувані для npojaan. т* п п-щ  внб\ття 1200 - -

Ба.іанс 1300 І 426 870 1 587 880

Пасив Кол
рядка

На початок 
звітного пеоіолу

Иа кінець 
звітноги ІІСОІОДУ

1 2 3 4
І. В.іасннй каіііта.1

Зарссстроваиий (пайовий) капітал 1400 ЗО 974 ЗО 974
Внески до исзароссірчваного статутного капіталу 1401 . -

Капітал у дооцінках 1405 234 882 222 073
Додатковий капітал 1410 98 669 98 103
Емісійний дохід 1411 - -

Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 5 142 5 142
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 589 115 683 117
Неоплаченнй капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( ■ )
Інші резерви 1435 - -

Неконтрольована частка 1490 - -
Усього за розлілокі І 1495 958 782 І 039 409

11. Ловпістрокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 . -

Пенсійні зобов'язання 1505 _ .

Довгострокові КРСДИ1 И банків 1510 . -

Інші довгострокові зобов'язання 1515 41 631 .

Довгострокові забезпечення 1520 28 729 28 398
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 28 729 28 398
Цільове фінансування 1525 .

Благодійна допомога 1526 _ -

Страхові резерви 1530 -

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 • -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 . _

резерв нсіароблених премій 1533 .

шш: страхові рсзсрин 1534 _ _

Інвестиційні контракт 1535 _ .

Призовий фонд 1540 . .

Резерв на виплату джск-ііоту 1545 . -

Усього за pn3.ii.T0M і 1 1595 70 360 28 398
111. Поючні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 - .

Векселі видані 1605 . _

Поточна кредиторська заборгованість за; 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 57 392 41 977
товари, роботи, пос.іуги 1615 11 947 99 737
розрахунками з бюджсюм 1620 22 234 27210
у тому числі 3 податку на прибуток 1621 14441 32
розрахунками зі страхування 1625 5218 7 557
розрахунками з оплати праці 1630 17 834 24 628
за одержаними авансами 1635 230 255 264 843
за розрахунками з учасниками 1640 406 405
13 внутрішніх розрахунків 1645 . .

за страховою діяльністю 1650 _

Поточні забезпечення 1660 _

Доходи майбутніх періодів 1665 _ ,

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 .

Інші поточні зобои'язания 1690 52 442 53 716
Усього за po3.ii.ioM III 1695 397 728 520 073

IV. іоГіїїн’изаннм. пов’язані з необоротними активами, 
утрнмуваннмміїл^р^ідажу, та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста в4|і7І£іЙ<*і№^^Ув'іі«д<1^-авного пенсійного ф)»іЯ¥ 1800 . .

Баланс W  У / ' / 1  / 1900 1 426 870 І 587 880

Керівник

Головний 6yxi aWc<])

Визначається r порЧЬк«' ,рстановлено\і^ Ъ(

Кисленко Людмила Миколаївна

Зіннж Алла Михайлівна

м органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго"
Дата (рік, місяць, число) 

__________ за ЄДРПОУ
2019

(найменування)

КОДИ
01 01

00130694

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт 
за Рік 2018 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

про сукупний дохід)

Форма N2-K КодзаДКУДІ 1801008

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 821 283 3 410 750
Чисті зароблені страхові премії 2010 _ -
Премії підписані, валова сума 2011 _ -
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 _ -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 3 678 659 ) ( 2 991 822 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - _
Валовий:
прибуток 2090 142 624 418 928
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 _ _
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 . _
Інші операційні доходи 2120 114 489 81 697
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 _ _
Адміністративні витрати 2130 ( 96 544 ) ( 86 551 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 56 844 ) ( 38 729 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 - -

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 103 725 375 345
збиток 2195 ( - ) ( - )

Доход від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 1 239 478
Інші доходи 2240 31 803 201 358
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( 11 255 ) ( 16717 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 31 200 ) ( 200 711 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 _ _
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 94 312 359 753

1 збиток 2295 J - .........- ) ( - )



Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (13 119) (65 770)
Прибуток (збиток) ВІД припиненої ділпьності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 81 193 293 983
збиток 2355 ( - ± ( -■ )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За aиaJШгiчиий 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -

Накопичені курсові різниці 2410 -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 -

Інший суку пний дохід до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 _
Інший сукуііний дохід після оподаткування 2460 . -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 81 193 293 983
Чистий прибуток (збиток), П10 належить:
власникам материнської компанії 2470
неконтрольованій частці 2475 _ -

Сукупний дохід, т о  належить:
власникам материнської компанії 2480
неконтрольованій частці 2485 - -

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

І 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 166 431 146 706
Витрати па оплату праці 2505 525 652 435 665
Відрахування на соціальні заходи 2510 107 867 88 683
Амортизація 2515 84 757 63 200
Інші операційні витрати 2520 87 996 65 855
Разом 2550 972 703 800 109

ЯИХ ВИТРАТ

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 3097366 3097366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3097366 3097366
Чистий прибуток (збиток) на_одну просту акцію 2610 26,21356 94,91387
Скоригований чистий на 
одну просту акцію 2615 26,21356 94,91387
Дивіденди на одну г#сістУй<ЦІда \  <̂ \\ / і~ / І  / / 2650 - -

Керівник

Головіїнй бухгалтер

Кисленко Людміша Миколаївна

Зінюк Алла Михайлівна



Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго”
Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ 
2019 |01 01

00130694
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за Рік 2018 р.

Форма N3-K Код за ДКУДГ 1801009

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 4 287 723 3 812 011
Повернення податків і зборів 3005 171 230
у тому числі податку на додану вартість 3006 _ _
Цільового фінансування ЗОЮ 263 098 385 275
Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН 256 890 378 965
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 109 645
Надходження від повернення авансів 3020 1 017 1 068
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 10 110 8 331
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4 132 2 908
Надходження від операційної оренди 3040 29 037 29 173
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 _ _
Інші надходження 3095 209 797 96 036
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 3 569 984 ) ( 3 172 921 )
Праці 3105 ( 402 206 ) ( 333 533 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 106 008 ) ( 87 379 )
Зобов’язань 3 податків і зборів 3115 ( 284 036 ) ( 320 247 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 40 339 ) ( 46 823 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 125 270 ) ( 178 330 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 118 426 ) ( 95 094 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 42 166 ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 864 ) ( 1 282 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 241 693 ) ( 113 403 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 266 773 306 267

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 27 827 213 798
необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 1 239 478
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

ТІгГшої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250 - -



Витрачання на придбання; 
фінансових інвестицій 3255 ( 31 456 ) ( 226 634
необоротних активів 3260 ( 326 700 ) ( 162 924
Виплати за деривативами 3270 { - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) (
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

( )

Інші платежі 3290 ( - ) (
Чистий рух коїитів від інвестиційної діяльності 3295 -329 090 -175 282

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 73 153 46 660
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310
Інші надходження 3340 _ -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) (
Погашення позик 3350 73 153 46 660 ®
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( 7 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 221 ) ( 63
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( - ) ( "

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370

( ) (

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) (

Інші платежі 3390 ( - ) (
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -221 -70
Чистий рух 1 рошових коштів за звітний період 3400 -62 538 130 915
Залишок коштів на почач;ек-року 3405 150 116 19 201
Вплив зміни валюдавді(Н'Л5бТв<і^^^ишок коштів 3410 . -
Залишок коштів йа 3415 87 578 150 116

Керівник

\\

І - ш

Головний бу^ал-гЬ|і?'^“в‘V.

Кисленко Людмила Миколаївна

Зінюк Алла Михайлівна
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Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго"
Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

2019
КОДИ

01 01

00130694
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал 
за Рік 2018 р.

Форма №4-к КодзаДКУД 1801011

Стаття

Код
рядка

Належить власникам материнської компанії

Н е к о н -
т р о -
л ь о -
в а н а

ч а с т к а

Р а зо мзарес- 
строва- ний 
(пайовий) 

капітал

капітал у 
аооцін- каї

додат
ковий

капітал

резер
вний капі

тал

нерозпо
ділений 
прибу

ток (непок
ритий 

збиток)

неопла-
ченнй

капітал

вилу
чений 

капі- тал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2
Залишок на початок 
року 400« 30 974 234 882 98 669 5 142 589 115 958 782 958 782
Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - - - -
Скоригований »али- 
шок на початок року 4095 ЗО 974 234 882 98 669 5 142 589 115 958 782 958 782
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 81 193 81 193 81 193
Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 41 1 1 . . . . .

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 . . . . . . . .
Накопичені курсові 
різниці 4113 . . . . . . . . .

Частка іншого сукупного 
аоходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114

Цінший сукупний дохід 4116 - - - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 

■ (дивіденди) 4200
1 Спрямування прибутку 

до зареєстрованого 
капіталу 4205

ІВідрахування до 
^)езервного капіталу 4210 . . . . . . .

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 

Кідповідно до 
^конодавства 4215

Сума чистого прибутку 
^а створення 

Впеціальних 
Щцільових) фондів 4220

Сума чистого прибутку 
1 ва матеріальне 
Іаохочення 4225

ш

ш

ш
ш

■
■



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
Внески учасників: 
Внески ло капіталу 4240
Погашення заборго
ваності 3 капіталу 4245
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуп
лених акцій(часток) 4265
Анулювання викупле
них акцій (часток) 4270
Вилучення частки в 
капіталі 4275
Зменшення номіна;іь- 
ної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 - (12 809) (566) 12 809 (566) - (566) 1
Придбання(продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому
ІІІДП0ИСМСТВІ І. 1
Разом ЗМІН у капіталі ^  V* (12 809) (566) . 94 002 . 80 627 - 80 627 1
Залишок на кінець /У 
року /У.«? / .< 1 222 ^ т  10? 5 142 683 117 1 039 409 1 039 409

Керівнкк

Головний бухгалтер

Кииіенко Людмила Миколаївна

‘'" Ч я о і

Зінюк Алла Михайлівна



Примітки до консолідованої фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго»

за 2018 рік.
Цю консолідовану фінансову звітність складено для Товариства та його 

дочірніх підприємств (ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ та ДП «Готель «Енергетик»).
1. Загальна інформація про Товариство:
- повна та скорочена назва підприємства - Публічне акціонерне 

товариство «Вінницяобленерго»; ПАТ «Вінницяобленерго»;
- дата державної реєстрації (перереєстрації): 18.11.1992р.,19.07.2004р. 

(згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань);

- юридична та фактична адреса - 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 
буд.2;

- організаційно-правова форма - Акціонерне товариство;
- країна реєстрації - Україна;
- офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про 

підприємство - http://www.voe.com.ua;
- адреса електронної пошти - E-mail: kanc@voe.com.ua;
- характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу 

підприємства - передача та постачання електроенергії.
Предметом основної діяльності підприємства є:

- постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
- передача електричної енергії місцевими (локальними електричними 

мережами);
- купівля, виробництво та продаж електричної енергії.
Основними клієнтами підприємства є: КП

«ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ», КП «ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО», КП 
BMP «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», КП «ВІННИЦЬКА 
ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», ТОВ «БМУ-3», ТОВ «Вінницький завод 
«ПНЕВМАТИКА»», КНВО «Форт» МВС України, ПРАТ «ЛІТИНСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», ПрАТ «ГШВАНСЬКИЙ ЗАВОД 
СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ», ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та інші підприємства 
ринку купівлі електроенергії.

Впродовж 2018 року Дирекції акціонерного товариства довелось 
працювати в доволі складних умовах, які в значній мірі залежали від 
непростої економічної ситуації в енергетичній галузі, та й у державі в цілому. 
Нам вдалося зберегти не тільки стабільність роботи підприємства, але й у

http://www.voe.com.ua
mailto:kanc@voe.com.ua


складних умовах максимально забезпечити прибуткову діяльність 
Товариства, що є одним з головних досягнень минулого року,

У звітному періоді активна діяльність Дирекції ELA.T 
"Вінницяобленерго" велася за декількома напрямками, а саме:

- забезпечення стабільної 100-відсоткової оплати реалізованої 
електричної енергії, а також повернення боргів за спожиту електроенергію і 
недопущення накопичення нової заборгованості;

- дотримання умов договору з ДП «Енергоринок» щодо повноти 
поточних розрахунків за куповану електроенергію та погашення 
заборгованості минулих років, згідно договорів реструктуризації боргу;

- утримання на досягнутому нормативному рівні втрат електричної 
енергії в мережах при її передачі споживачам;

- виконання в повному обсязі запланованих заходів інвестиційної 
програми та ремонтів технологічного обладнання електромереж;

- забезпечення одержання прибутку не нижче запланованого рівня.
- ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" є єдиним засновником (учасником) 

ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" (протокол № 2/2017 позачергових загальних зборів 
акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 26.12.2017 р.); частка ПАТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у статутному капіталі ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" 
становить 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), що складає 100 % 
(сто відсотків) статутного капіталу ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ; вкладом 
(внеском) ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у статутний капітал ТОВ "ЕНЕРА 
ВІННИЦЯ" є грошові кошти у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 
копійок); ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" має право брати участь в управлінні 
справами і в контролі за діяльністю ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" в порядку, 
обумовленому Статутом ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" та чинним 
законодавством України.

2. Основа підготовки, затвердження і подання консолідованої 
фінансової звітності.

Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній
основі.

Консолідована фінансова звітність Товариства складається у 
відповідності з основними якісними характеристиками, певними принципами 
підготовки консолідованої фінансової звітності МСФЗ 10 «Консолідована 
фінансова звітність»:

- зрозумілість;
- доречність (суттєвість);



- достовірність (правдиве уявлення, переваження сутності над 
формою, нейтральність, обачність, повнота); 

порівнянність.
Консолідована фінансова звітність ПАТ «Вінницяобленерго» за рік, 

який закінчився 31 грудня 2018 року, складена на підставі Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та звітності (IFRS, IAS).

Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової 
звітності є 1 січня 2012 року.

Облікова політика підприємства покликана забезпечити відповідність 
фінансової інформації наступним якісним характеристикам: доцільність, 
зрозумілість, надійність, порівнянність.

Консолідована фінансова звітність Товариства складається за 
принципом нарахування (за винятком звіту про рух грошових коштів) і 
безперервності діяльності. Згідно з принципом нарахування результати 
операцій і інших подій визнаються підприємством у міру їх виникнення (а не 
у момент отримання або виплати грошових коштів і еквівалентів) і 
відбиваються в облікових записах і у консолідованій фінансовій звітності в 
тому періоді, до якого вони відносяться.

Принцип безперервності діяльності має на увазі складання фінансової 
звітності на основі допуш,ення, що Товариство функціонує безперервно, і 
вестиме операції в майбутньому. Оцінюючи доречність припущення про 
безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну 
інформацію щодо майбутнього -  щонайменше на 12 місяців з кінця звітного 
періоду, але не обмежуючись цим періодом.

Консолідована фінансова звітність відображає фінансові результати 
операцій і інших подій, групуючи їх по основних категоріях (елементах) 
відповідно до економічних характеристик. У звіті про фінансовий стан 
елементами, безпосередньо пов'язаними з оцінкою фінансового стану, є 
активи, зобов'язання і капітал. У звіті про сукупний дохід елементами, 
безпосередньо пов'язаними з виміром результатів діяльності, є доходи і 
витрати.

Об'єкт, що відповідає визначенню елементу фінансової звітності, 
признається, якщо:

1) існує вірогідність того, що будь-які майбутні економічні вигоди, 
пов'язані з об'єктами, будуть отримані (втрачені);

2) фактичні витрати на придбання або вартість об'єкту можуть бути 
надійно оцінені.

При оцінці відповідності статті цим критеріям і, отже, можливості його 
визнання у консолідованій фінансовій звітності, Товариство враховує фактор



суттєвості. Суттєвість залежить від розміру та характеру статті, яка 
оцінюється за конкретних обставин. Орієнтований поріг суттєвості 
становить:

- 3% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного 
капіталу -  для об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань та 
власного капіталу підприємства;

- 2% чистого прибутку (збитку) -  для доходів та витрат Товариства;
- 10% відповідно чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) або фінансових результатів сегмента або активів усіх 
сегментів підприємства - для розкриття інформації про сегменти при 
визначенні звітного сегменту.

Товариство використовує оцінки і робить припущення, які мають вплив 
на визначення у консолідованій фінансовій звітності суми активів і 
зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття 
умовних активів та зобов’язань на дату підготовки консолідованої фінансової 
звітності. Оцінки і припущення піддаються постійному критичному аналізу і 
ґрунтуються на минулому досвіді керівництва підприємства і інших 
чинниках, у тому числі на очікуваннях відносно майбутніх подій, які 
вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.

Унаслідок невизначеності, властивій господарській діяльності. 
Товариство використовує припущення при визначенні: списання запасів 
нижче собівартості до чистої вартості реалізації; строку корисної 
експлуатації активів, що амортизуються; оцінки забезпечення; знецінення 
активів, справедливої вартості інвестицій, доступних для продажу.

Функціональна валюта та валюта подання

Консолідована фінансова звітність представлена в українській гривні, 
що є функціональною валютою Товариства. Вся фінансова інформація, 
представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі, 
якщо не вказано інше.

Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. 
Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній 
валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції.

Консолідована фінансова звітність є фінансовою звітністю загального 
призначення.

3. Суттєві положення Облікової політики.
Облікова політика Товариства відповідає положенням МСФЗ, що 

вступили в силу на кінець 31.12.2017 р. по відношенню до річних періодів, 
які починаються з 01 січня 2018 р. Відповідно до МСФЗ (IAS) 8 Товариство



послідовно застосовує прийняту облікову політику до аналогічних операцій, 
подій та умов, які відбувались в попередніх звітних періодах та відбулись за 
звітний період, що закінчився 31.12.2018 р.

При складанні даної консолідованої фінансової звітності Товариством не 
здійснювалось дострокового застосування стандартів, поправок та пояснень, 
які були опубліковані, але не вступили в дію станом на 01 січня 2018 року.

Нові стандарти і тлумачення.
Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що обов’язкові 

для застосування у річних періодах, починаючи з 1 січня 2018 року та 
пізніших періодах.

Нові МСФЗ:
1) МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - дата застосування 

фінансовий рік, що почався 01.01.2018 р.
2) МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» замінив МСФЗ (ІAS) 39 

«Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Обов'язкову дату набрання 
чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року, з 
можливістю дострокового застосування. Стандарт застосовується 
ретроспективно з деякими винятками (наприклад, більшість вимог до обліку 
хеджування застосовуються перспективно), але від організацій не 
вимагається виконувати перерахунок за попередні періоди щодо 
класифікації та оцінки (включаючи знецінення).

3) МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від договорів з клієнтами» - дата 
застосування фінансовий рік, що починається 01.01.2018 р. Встановлює нову 
модель визнання виручки, що заміняє всі існуючі стандарти та роз'яснення.

4) (МСФЗ (IAS) 18, МСФЗ (IAS) 11, ІСРМФО (IFRIC) 13, КРМФО 
(IFRIC) 15, КРМФО (IFRIC) 18 і ПКР (SIC) 31).

Застосовується до всіх договорів з покупцями, за винятком:
- договорів оренди;

- фінансових інструментів;
- договорів страхування;
- немонетарних обмінів між організаціями одного напрямку діяльності 

з метою сприяння здійснення продажу покупцям або потенційним покупцям.
Також даний стандарт не застосовний до джерел доходу, отриманого не 

від покупців, таким, як, наприклад, знижки від постачальників.
Передбачає єдину, п’ятиетапну модель визнання виручки, вводить 

кілька нових концепцій, включає значно докладніші інструкції, ніж існуючі 
стандарти, включає нові вимоги до розкриття інформації.



5) МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» - дата застосування фінансовий рік, що 
почнеться 01.01.2019 р.

Новий стандарт замінює МСБО (IAS) 17 «Оренда» і всі пов'язані 
роз'яснення. В результаті вступу в силу нового стандарту більшість 
договорів оренди будуть визнаватися в балансі орендаря у відповідності з 
єдиною моделлю обліку. Облік зі сторони орендодавця залишається 
практично без змін та передбачає аналіз того, чи є оренда операційною чи 
фінансовою.

Стандарт набирає чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 
року і після цієї дати. Допускається дострокове застосування, якщо 
організація одночасно застосовує МСФЗ (IFRS) 15.

Внесені зміни в такі МСФЗ:
6) «Визнання відстрочених податкових активів, щодо нереалізованих 

збитків» (поправки до МСФЗ (IAS) 12) -  дата застосування фінансовий рік, 
що почнеться 01.01.2017 р.

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 роз'яснюють нижченаведені питання:
- Нереалізовані збитки по борговим інструментам, оцінювані за 

справедливою вартістю в МСФЗ та оцінювані по собівартості для цілей 
оподаткування, призводять до тимчасової різниці, незалежно від того, чи 
очікує власник боргового інструмента відшкодування балансової вартості 
боргового інструменту за допомогою його продажу або використання.

- Оцінка ймовірного майбутнього оподатковуваного прибутку не 
обмежена балансовою вартістю активу. В оцінку майбутнього 
оподатковуваного прибутку не включають податкові відрахування, пов'язані 
з відновленням від’ємних тимчасових різниць.

- Організація оцінює відкладений податковий актив у сукупності з 
іншими відкладеними податковими активами. Якщо податкове 
законодавство обмежує використання податкових збитків, організація 
оцінює відкладений податковий актив у сукупності з іншими податковими 
активами того ж типу.

Допускається дострокове застосування. Не вимагається розкриття 
інформації про застосування поправок. В якості звільнення при переході 
організація може визнавати зміни власного капіталу на початок самого 
раннього порівняльного періоду в складі нерозподіленого прибутку на 
початок періоду без рознесення зміни між компонентами власного капіталу.

7) «Ініціатива у сфері розкриття інформації» (поправки до МСФЗ (IAS)
7) -  дата застосування фінансовий рік, що почнеться 01.01.2017 р.

Метою поправок є поліпшення інформації, що надається користувачам



фінансової звітності, про фінансову діяльність організації у відповідь на 
висловлену стурбованість інвесторів стосовно того, що фінансова звітність 
не дає їм можливості зрозуміти грошові потоки організації, в особливості 
щодо фінансової діяльності.

Поправки вимагають розкриття інформації, що допомагає користувачам 
консолідованої фінансової звітності оцінити зміни зобов'язань у результаті 
фінансової діяльності, включаючи як зміни, пов'язані з грошовими потоками 
організації, так і не грошові зміни. Поправки не включають визначення 
фінансової діяльності, замість цього вони роз'яснюють, що фінансова 
діяльність визначається існуючим визначенням в МСФЗ (IAS) 7.

Поправки не передбачають спеціального формату розкриття інформації 
про фінансову діяльність, але пояснюють, що організація може виконати 
вимоги до розкриття інформації шляхом подання звірки між балансом 
зобов'язань, що виникають у зв'язку з фінансовою діяльністю організації, на 
початок і кінець періоду.

Поправки застосовуються перспективно щодо річних періодів, 
починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Допускається дострокове 
застосування. Розкриття порівняльної інформації не вимагається.

8) «Класифікація і оцінка операцій з виплат, заснованим на акціях» 
(поправки до МСФЗ (IFRS) 2 -  дата застосування -  фінансовий рік, що 
почнеться 01.01.2018 р.

Внесені наступні роз'яснення і виправлення:
- Облік операцій за виплатами на основі акцій з розрахунками, 

грошовими коштами, які включають умови досягнення результатів.
До прийняття поправок МСФЗ (IFRS) 2 не містив інструкцій про те, як 

умови наділення правами впливають на справедливу вартість зобов'язань за 
виплатами на основі акцій з розрахунками грошовими коштами. Поправки до 
МСФЗ роз'яснюють, що при обліку виплат на основі акцій з розрахунками 
грошовими коштами повинен використовувати той же підхід, що й при 
обліку виплат на основі акцій з розрахунками дольовими інструментами.

- Класифікація операцій з виплат на основі акцій, з елементами 
розрахунку на нетто-основі.

Поправки до МСФЗ додали виняток в МСФЗ (IFRS) 2 таким чином, щоб 
виплати на основі акцій, коли організація здійснює розрахунки за операціями 
з виплатами на основі акцій на нетто-основі, були класифіковані повністю як 
виплати з розрахунками дольовими інструментами, за умови, що виплати на 
основі акцій були класифіковані як виплати з розрахунками дольовими 
інструментами, якби вони не включали елементи розрахунку на нетто-основі.



- Облік зміни умов операцій за виплатами на основі акцій з розрахунків 
грошовими коштами на розрахунки дольовими інструментами.

До прийняття цих поправок МСФЗ (IFRS) 2 не розглядає окремо 
ситуації, коли виплати на основі акцій з розрахунками, грошовими коштами 
змінюються на виплати на основі акцій з розрахунками дольовими 
інструментами в зв'язку з модифікацією умов та строків. Вносяться 
нижченаведені поправки:

- при таких модифікаціях припиняється визнання первісного 
зобов'язання, визнаного ш;одо виплат на основі акцій з розрахунками, 
грошовими коштами, і зізнаються виплати на основі акцій з розрахунками 
дольовими інструментами за справедливою вартістю на дату модифікації в 
розмірі послуг, які були надані до дати модифікації;

- різниця між балансовою вартістю зобов'язання на дату модифікації і 
сумою, визнаної у власний капітал на ту ж дату, визнається негайно у звіті 
про прибутки та збитки.

Поправки набирають чинності в річних періодах, що починаються з 1 
січня 2018 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. 
Поправки застосовуються перспективно. Тим не менш, ретроспективне 
застосування також допускається, якщо організація має всю необхідну 
інформацію на більш ранню дату і їй не потрібно застосування інформації 
про минулі події, що з'явилася пізніше.

9) «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його 
асоційованою організацією або спільним підприємством» (поправки до 
МСФЗ (IFRS) 10/ МСФЗ (IAS) 28) -  дата застосування не визначена.

Поправка до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (ІAS) 28 внесена, щоб 
врегулювати протиріччя між стандартами. Поправка вимагає, щоб в угоді з 
участю асоційованої організації або спільного підприємства розмір 
визнаного прибутку або збитку залежав від того, чи є активи, що продаються 
або вносяться бізнесом.

МСФЗ (IAS) 28 (2011) зараз вимагає, щоб прибуток або збиток, що 
виникають у результаті угод між організацією та її асоційованою 
організацією або спільним підприємством, визнавалися у фінансовій 
звітності організації тільки в межах часток участі, наявних у не пов'язаних з 
нею інвесторів у зазначеній асоційованій організації або спільному 
підприємстві. При цьому МСФЗ (IFRS) 10 вимагає повного визнання 
прибутку або збитку, якщо материнська компанія втрачає контроль над 
дочірньою організацією.

Згідно з поправками прибуток або збиток повинні бути повністю визнані 
під час втрати контролю над бізнесом, незалежно від того, виділено бізнес в



окрему компанію чи ні. У той же час прибуток або збиток, що виникли у 
внаслідок продажу або внеску дочірньої організації, що не представляє 
собою бізнес згідно з визначенням МСФЗ

(IFRS) З, асоційованої організації або спільному підприємству, повинні 
визнаватися лише в межах часток участі, наявних у не пов'язаних з нею 
інвесторів у зазначеній асоційованої організації або спільному підприємстві.

Строк набрання чинності відкладено до завершення проекту 
дослідження щодо методу пайової участі. При цьому допускається 
дострокове застосування.

Товариство не застосовувало ці стандарти та поправки до початку їх 
обов’язкового застосування.

Основні засоби
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням 

накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності в 
разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин об’єктів 
основних засобів та витрати по позиках в разі довгострокових будівельних 
проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності 
заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу 
Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з відповідними їм 
індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією. 
Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, 
пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна 
об’єктів основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання.

Будівлі оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації по будівлях і збитків від зменшення корисності, 
визнаних після дати переоцінки. Переоцінка здійснюється з достатньою 
частотою для забезпечення впевненості в тому, що справедлива вартість 
переоціненого активу не відрізняється істотно від його балансової вартості.

Приріст вартості від переоцінки відноситься на збільшення фонду 
переоцінки активів, що входить до складу капіталу, за винятком тієї його 
частини, яка відновлює зменшення вартості цього ж активу, та виникла, 
внаслідок попередньої переоцінки і визнана раніше в звіті про прибутки та 
збитки. В цьому випадку збільшення вартості активу визнається в звіті про 
прибутки та збитки. Збиток від переоцінки визнається в звіті про прибутки та 
збитки, за винятком тієї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну 
переоцінку по активу, раніше визнану у складі фонду переоцінки.

Товариство застосовує метод обліку, згідно з яким приріст вартості від 
переоцінки переноситься до складу нерозподіленого прибутку, по мірі



використання активу. Як альтернатива перенесення суми приросту вартості 
від переоцінки в нерозподілений прибуток може здійснюватися в момент 
вибуття активу.

Різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої 
балансової вартості активу, і амортизацією, розрахованою на основі 
первинної вартості активу, щорік переводиться з фонду переоцінки активів в 
нерозподілений прибуток. Крім того, накопичена амортизація на дату 
переоцінки виключається з одночасним зменшенням валової балансової 
вартості активу, а потім чиста сума дооцінюється до переоціненої вартості 
активу. При вибутті активу фонд переоцінки, що відноситься до конкретного 
активу, що продається, переноситься в нерозподілений прибуток.

Амортизація розраховується лінійним методом протягом строку 
корисної експлуатації активів з урахуванням ліквідаційної вартості.

!

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному 

визнанні оцінюються за первісною вартістю.
Після первинного визнання нематеріальні активи враховуються за 

первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених 
збитків від зменшення корисності (в разі їх наявності).

Строк корисної експлуатації нематеріальних активів визначається за 
кожним об’єктом окремо в період обліку на баланс.

Запаси
Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста 

вартість реалізації.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, 

понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та 
приведення їх у теперішній стан.

Собівартість запасів Товариство визначає за формулою -  "перше 
надходження -  перший видаток" (ФІФО).

Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції відображають в обліку та звітності відповідно до 

вимог МСФЗ.
Довгострокові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі за 

собівартістю придбання.
Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (ІAS) 39, 

класифікуються відповідно як фінансові активи, що переоцінюються за



- і

справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку 
чи збитку; позики і дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються 
до погашення; фінансові активи, що є в наявності для продажу; похідні 
інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному 
хеджуванні. Товариство класифікує свої фінансові активи при їх первинному 
визнанні.

Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, 
збільшеною в разі інвестицій, що не переоцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними 
витрати по операції.

Всі операції з придбання або продажу фінансових активів, що 
вимагають постачання активів в строк, встановлений законодавством або 
правилами, встановленими контрактом (угодою) визнаються на дату 
чтсладання контракту, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе 
зобов'язання купити або продати актив.

Дебіторська та кредиторська заборгованість
Товариство визнає дебіторську заборгованість активом, якщо є 

вірогідність отримання майбутніх економічних вигід та може достовірно 
визначена її сума.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом 
застосування коефіцієнтів сумнівності.

Дебіторська та кредиторська заборгованість поділяються на 
короткострокову та довгострокову залежно від строку погашення.

Поточною заборгованістю рахується заборгованість, яка виникає в ході 
нормального операційного циклу та буде погашено протягом 12 місяців 
після дати балансу.

Решта заборгованості класифікується як довгострокова.

Забезпечення
Забезпечення визнається Товариством, якщо:
- Товариство має існуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) 

внаслідок минулої події;
- ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, 

буде необхідним для виконання зобов’язання;
- можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
Забезпечення використовується Товариством лише для тих видатків, для 

яких це забезпечення було створено з самого початку.



Доходи та витрати
Доходи -  це збільшення економічних вигод, які виникають в ході 

звичайної діяльності та визнаються під час збільшення активу або зменшення 
зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Дохід від реалізації 
продукції визнається на основі принципу нарахування та тоді коли фактично 
здійснено перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і 
контроль над активами і відповідає критеріям визнання відповідно до МСБО 
18 «Дохід».

Витрати звітного періоду визнаються або зменшенням активів, або 
збільшенням зобов’язань, що приводить до зменшення власного капіталу.

Для визначення виробничої собівартості продукції загальновиробничі 
витрати діляться на:

- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт обладнання;
- загальновиробничі витрати загальнозаводського призначення.
Базою розподілу загальновиробничих витрат визнавати на кожний

об’єкт витрат -  усі прямі витрати або заробітну плату робітників, задіяних на 
виробництві.

Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у 

фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на 
прибуток».

Поточний прибуток розраховується виходячи з оподатковуваного 
прибутку за рік, розрахований у відповідності з діючим законодавством 
України з використання нормативної ставки у звітному періоді -18%.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом 
балансових зобов’язань відносно всіх тимчасових різниць, які виникають між 
податковою базою активів і пасивів і їх балансовою вартістю для цілей 
фінансової звітності.

Операції з пов’язаними сторонами
Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані 

сторони» пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість 
контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові 
рішення іншої сторони. При розгляді питання, чи є сторони пов’язаними 
сторонами, до уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише 
юридична форма.

Згідно до П.17 МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» 
Товариство розкриває інфсфмацію про компенсації провідному



управлінському персоналу, яка подається загальною сумою, а також для 
кожної із наведених далі категорій:

- короткострокові виплати працівникам;
- виплати по закінченню трудової діяльності;
- інші довгострокові виплати;
- виплати при звільненні;
- платіж на основі виплат.
Компенсації провідному управлінському персоналу у 2018 році склали 

короткострокові виплати у сумі 10 874 тис. грн.
Виплат при звільненні, виплат по закінченні трудової діяльності не було, 

інших довгострокових виплат не було, виплат на основі акцій не було.

Інформація за сегментами
Обліковою політикою Товариства та відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 

«Операційні сегменти» передбачено:
- господарський сегмент включає передачу та постачання 

електроенергії;
- географічний сегмент це географічний збутовий сегмент, який 

виділяється за територіальним місцем збуту продукції.
Пріоритетним сегментом визнається господарський сегмент.

Політика управління фінансовими ризиками
Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності 

Товариства, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та 
визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В 
ході процесу стратегічного планування, керівництво Товариства також 
оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або 
зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають 
кредитні ризики, ризик ліквідності та ринковий ризик.

Управління капіталом
Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Товариства 

продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою 
отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних 
потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Товариства. Політика 
Товариства по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку 
його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по 
залученню капіталу.

Кредитний ризик
Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з’явитися значний 

кредитний ризик, представлені, в основному, торговою та іншою 
дебіторською заборгованістю, а також грошовими коштами та їх 
еквівалентами. Грошові кошти розміщуються фінансових установах, які на



період розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує 
кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до 
кредитного ризику.

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності -  це ризик того, що Товариство не зможе виконати 

свої зобов’язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або 
непередбачених умовах. Зметою управління та мінімізації даного ризику. 
Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов’язань у розрізі контрактних 
термінів погашення.

Ринковий ризик
Ринковий ризик -  це ризик того, що справедлива вартість майбутніх 

грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися внаслідок 
зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: 
валютний ризик, ризик відсоткової ставки, інший ціновий ризик.

Ваіютний ризик
Валютний ризик - це ризик, внаслідок якого виникає можливості того, 

що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні 
грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів. Значні 
коливання курсів не можуть значно вплинути на розмір прибутку 
Товариства.

Події після звітної дати.
Керівництво Товариства не має інформації про суттєві події, що 

відбулися між звітною датою та датою випуску звітності, які потребують 
коригування або розкриття.

При складанні фінансової звітності Товариство бере до уваги події, що 
відбулися після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно 
до МСБО 10 «Події після звітної дати».

4. Істотні облікові судження, оціині значення і допущення.
у  процесі застосування облікової політики керівництвом підприємства, 

крім облікових оцінок, були зроблені певні судження, які мають суттєвий 
вплив на суми, які визнані у консолідованій фінансовій звітності. Такі 
судження зокрема включають:

- судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних 
МСФЗ;

- судження щодо основних засобів;
- судження щодо запасів;
- судження щодо відстрочених податків;
- судження щодо дебіторської заборгованості;
- судження щодо забезпечень;
- судження щодо справедливої вартості фінансових інструментів;
- судження щодо податків;



-  ІН Ш І судження.

Огляд основних принципів бухгалтерського обліку, які 
застосовувалися у звітному році.

У балансі Товариства нематеріальні активи відображені по первісній 
вартості і складаються з прав на програмні забезпечення. Амортизація 
нараховується прямолінійним методом.

Первісна вартість на початок року складає в сумі 19 131 тис. грн.
Накопичена амортизація на початок року 13 054 тис. грн.
Первісна вартість на кінець року склала в сумі 22 807 тис. грн.
Накопичена амортизація на кінець року 17 297 тис. грн.

В балансі Товариства основні засоби відображені по справедливій 
в^лххггі та за поточний рік з ними відбулися такі зміни:

■мсиш ків

Облікові групи

Будівлі
та

споруди
(103)

Машини та 
обладнання 

(104)

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 

(меблі) (106)

Транспортні 
засоби (105)

Інші
основні
засоби
(109)

Бібліотечні
фонди
(111)

МНМА
(112) Всього

На 01.01.2018р.

Первісна
вартість 879185 495198 66958 58452 101 536 67956 1568386

Накопичена
амортизація 459667 139825 40376 39936 0 536 67956 748296

Залишкова
вартість 419518 355373 26582 18516 101 0 0 820090

Дооцінка
Первісна
вартість - - - - 0 - - -

Надходження за період

Первісна
вартість 71674 125386 21232 8280 33 31417 258022

Первісна
вартість

20 0 1008 0 0 0 0 1028

Накопичена
амортизація

17 0 835 0 0 0 0 852

Залишкова
вартість

3 0 173 0 0 0 0 176

Вибуття за період

Первісна
вартість

62 43 797 57 31 525 1515

Накопичена
амортизація

62 43 797 57 31 525 1515

Залишкова
вартість

0 0 0 0 0 0



Інше вибуття за період

Первісна
вартість

1028 1028

Накопичена
амортизація

852 852

Залишкова
вартість

176 176

Амортизація

Нарахування
амортизації

22169 15552 7308 4037 33 31417 80516

Первісна
вартість

950817 619513 88401 66675 101 538 98848 1824893

Накопичена
амортизація

481791 154482 47722 43916 538 98848 827297

Залишкова
вартість

469026 465031 40679 22759 101 997596

Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів 
здійснювалась по методу ФІФО. Балансова вартість запасів на кінець 2018 
року складає 16 069 тис. грн., на кінець 2017 року складала 16 650 тис. 
грн., у тому числі (тис. грн.):

31.12.2017 р. 31.12.2018 р.

Сировина і матеріали 7749 8236
Паливо 6560 6195
Запасні частини 2275 1535
Малоцінні та швидкозношувані предмети 42 43
Тара
Товари 24 60

Дебіторська заборгованісі ь по основній діяльності та інша
дебіторська заборгованість.

Товариство визнає торговельну заборгованість в момент переходу права
власності на товар, коли підприємство передало покупцеві істотні ризики і 
винагороди, пов'язані з власністю на товар, за підприємством не залишається 
ні подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана 
з володінням, ні ефективний контроль за проданими товарами.

Довгострокова дебіторська заборгованість включає заборгованість, яка 
буде погашена у строк, що перевищує дванадцять місяців із дати балансу, у 
тому числі(тис. грн.):

31.12.2017р.
заборгованість за видані позики 
робітникам підприємства 63

31.12.2018 р.

4 9



Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена 
протягом дванадцяти місяців із дати балансу складає 319 913 тис. грн., у 
тому числі заборгованість за товари, роботи, послуги : 221 068 тис. грн.

Склад поточної дебіторської заборгованості (тис. грн.):

31.12.2017 р. 31.12.2018 р.
Дебіторська заборгованість по основній діяльності по 
розрахунками з іноземними підприємствами
Дебіторська заборгованість по основній діяльності по 139 975 221 068
розрахункам з підприємствами України

Фінансова дебіторська заборгованість:
- за виданими авансами 95 423 56 430

- по розрахункам з бюджетом:
- зПДВ
- з податку на прибуток 6 13 302
- держмито
- пільги та субсидії 59 106 23 596
- плата за землю 158 18 
-ПДФО 4
- виплати постраждалим внаслідок

Чорнобильської катастрофи та інша 33 92

- інша поточна дебіторська заборгованість 565 5407

Аналіз якості фінансової дебіторської заборгованості з основної 
діяльності та іншої дебіторської заборгованості наведено такими 
показниками (тис. грн.):

31.12.2017р. 31.12.2018р.
1. Заборгованість, за строками непогашення 

до 12 місяців, по розрахунками 
з клієнтами:
- України 289 375 284 015

На підставі проведеного аналізу фінансового стану контрагентів вся 
дебіторська заборгованість підлягає відшкодовуванню.

Кредиторська заборгованість.
Станом на 31 фудня 2018 р. Товариство має кредиторську 

заборгованість перед ДП «Енергоринок» за електроенергію - поточну 
заборгованість по довгострокових фінансових зобов’язаннях в сумі 41 977



31.12.2017р. 31.12.2018р.

57 392 41 977

11 947 99 185
22 234 19 647
5218 7554
17834 24 608

230 255 185 261
406 405

52 442 47 949

тис. грн. Товариство не має кредиторської заборгованості по довгостроковим 
фінансовим зобов’язанням та поточної заборгованості по фінансовим 
зобов’язанням ( кредитів банків).

Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2017 
р. складає 397 374 тис. грн., на 31 грудня 2018 р. складає 426 586 тис. грн., у 
тому числі:

поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями
поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 
по розрахункам з бюджетом 
по розрахункам зі страхування 
по розрахункам з оплати праці 
по розрахункам з одержаних авансів 
по розрахункам з учасниками по дивідендам 
інші поточні зобов’язання

Кредиторська заборгованість з основної діяльності складається із 
заборгованості за товари, роботи, послуги та одержаних авансів у сумі 364 
580 тис. грн. на 31.12.2018 р., у сумі 242 202 тис. грн. на 31.12.2017 р.

Відстрочені податкові зобов’язання та активи
2018р.
тис.грн.

Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1 855

Використано відстрочених податкових зобов’язань за ^ 
рахунок поточного податку на прибуток

Використано відстрочених податкових активів за рахунок 
поточного податку на прибуток
Використано відстрочених податкових зобов’язань на 
збільшення резерву переоцінки пенсійних та довгострокових Q 
соціальних зобов’язань за рахунок іншого капіталу в 
дооцінках

Використано відстрочених податкових зобов’язань на 
списання дооціненного основного засобу за рахунок О 
дооцінки основних засобів

Відстрочені податкові зобов’язання: на кінець звітного року О
Відстрочені податкові активи: на кінець звітного року 1 370



Розрахунок податку на прибуток здійснювався згідно з 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Інформація за сегментами

Основним і пріоритетним видом діяльності Товариства є передача та 
постачання електроенергії. Доходи, отримані за цим сегментом, становлять 
З 821 283 тис. грн. або 96,3 % від загальної суми отриманих доходів. Тобто 
всі фінансові результати формуються за одним операційним сегментом і 
представлені в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Інші доходи формуються за рахунок іншої операційної діяльності. Ці 
доходи є несуттєвими для Товариства, і розкриття інформації за цим 
сегментом не є доречним.

Оскільки Товариство реалізує тільки електроенергію, деталізація за 
видами продукції не здійснюється, оскільки така інформація не надається 
органам, відповідальним за прийняття управлінських рішень.

Географічні сегменти представляють формування виручки Товариства 
від передачі та постачання електроенергії на території України (Вінницька

Регіон 2017р. 2018р.
Регіони України 
(Вінницька область)

3 410 750 тис. грн. 3 821 283 тис. грн.

Регіони за кордоном 0 0
Всього 3 410 750 тис. грн. 3 821 283 тис. грн.

Основні виробничі потужності Товариства знаходяться в місті Вінниця 
та Вінницькій області. В кожному районному центрі Вінницької області 
Товариство має відокремлені структурні підрозділи, які отримують дохід від 
передачі та постачання електроенергії. Тому доходи та активи за виробничим 
сегментом відносяться в основному до одного географічного регіону - 
Вінницька область.

Забезпечення, умовні зобов’язання, умовні активи

Станом на 31.12.2018 року були створені наступні забезпечення:
- під невикористані відпустки у сумі 28 398 тис. грн.

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) форма 2.

Згідно вимогам МСБО 18 «Дохід», на підприємстві дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх 
наведених нижче умов:

- підприємство передало покупцеві істотні ризики і винагороди, 
пов'язані з власністю на товар;



и
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-  за підприємством не залишається ні подальша участь управлінського 
персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ні ефективний 
контроль за проданими товарами;

- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що підприємству поступлять економічні вигоди, пов'язані з 

операцією;
- витрати, які були, або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна 

достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг ( виконаних робіт) визнається в тому періоді, в 

якому надаються послуги, виконуються роботи за датою складання акта або 
іншого документа, який підтверджує обсяг виконаних послуг (робіт).

Аналіз доходів по категоріях
2018р.

тис.грн.
Дохід від реалізації електроенергії З 730 115 
Дохід від реалізації реактивної електроенергії 39 374 
Дохід від транзиту електроенергії 51 794 
Всього_______________________________________________ З 821 283

У статті «Собівартість реалізованої продукції» - витрати сформовані і 
містять фактичні прямі виробничі витрати та загальновиробничі витрати.

Згідно МСБО 1 в звіті доходи або витрати показані згорнуто по 
ідентичним операціям. Витрати визнаються на основі зв’язку між 
понесеними витратами і одержаним доходом від конкретних статей.

Склад інших операційних доходів та витрат за 2018 рік наведено в
наступних таблицях:____________________________________________
Інші операційні доходи

2018р.
тис.грн.

Операційна оренда активів 24 323
Операційна курсова різниця 884
Реалізація оборотних активів 1 265
Штрафи, пені, неустойки 4 091
Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально- 
культурного призначення 2 266
Дохід від цільового фінансування
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Доходи від іншої операційної діяльності (додаткові роботи 
та послуги) та інші доходи 81 660 
Всього_________________________________________________ 114 489______

Інші операційні витрати
2018р. 
тис. грн.

Операційна оренда активів 4 402
Операційна курсова різниця 1 248
Реалізація оборотних активів 626
Штрафи, пені, неустойки 2 771
Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально- 
культурного призначення 2 982
Резерв сумнівних боргів 7 594
Витрати від іншої операційної діяльності (додаткові роботи
та послуги) та інші витрати 37 221
Всього________________________________________________ 56 844________

У статті «Адміністративні витрати» - відображено загальногосподарські 
витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства (витрати 
на утримання адміністративно-управлінського персоналу - на заробітну 
плату, на їх службові відрядження, на утримання основних засобів, охорону, 
юридичні, аудиторські послуги та інші).

Стаття «Інші фінансові доходи» містить доходи:

Ш  Інші фінансові доходи

■
2018р. 
тис. грн.

Відсотки банку по депозиту 1 239
Всього 1239

Стаття «Фінансові витрати» містить витрати:

Фінансові витрати
2018р. 
тис. грн.

Відсотки банку по кредиту 221
Ефект дисконту по довгострокових зобов’язаннях 11 034



щ
Всього_________________________________________________ 11 255______

Податок на прибуток від звичайної діяльності розраховується згідно 
шмог МСБО 12 «Податки на прибуток».
Вшрати по податку на прибуток включають:

2018р. 
тис. грн.

Податок на прибуток -  поточний 12 634
Використано відстрочених податкових активів за рахунок 
поточного податку на прибуток 485
Використано відстрочених податкових зобов’язань за 
рахунок поточного податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток за рік;____________________13 119_______

Податок на прибуток розраховувався згідно українського податкового 
законодавства зі ставкою 18%.

Консолідований звіт про рух грошових коштів згідно МСБО 7 та 
передбачає визначення грошових коштів прямим методом форма 3.

Звіт про рух грошових коштів складений та передбачає визначення 
руху грошових коштів за прямим методом.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти 
на банківських рахунках до запитання та інші короткотермінові 
високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення не більше трьох 
місяців.

Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності».
- у  статті “Інші надходження” відображено надходження грошових 

коштів:
2018 р. 
тис. грн.

фінансова допомога 151 812
помилкові надходження 57 710
інші надходження__________________________________________ 275_______
Всього 209 797

- У статті « Інші витрачання» відображені:__________________________
2018 р. 
тис. грн.



перерахування утримань з робітників стягнень на користь 
держави, комунальних установ 7 475
фінансова допомога 153 187

сплата господарських витрат та витрат на відрядження 4 605
повернення помилкових надходжень 58 012

інші витрачання___________________________________________ 18 414_____
Всього 241 693

Чистий рух грошових коштів за звітииіі період

- У статті «Залишок коштів на кінець року» відображено:

грошові кошти у касі 4 тис. грн.
залишок коштів на поточних рахунках у сумі 87 574 тис. грн.

Коисолідоваииіі звіт про власииіі капітал - форма 4.
В примітках до звіту розкривається інформація про призначення і 

використання кожного елементу власного капіталу.
Станом на 31 грудня 2018 року загальна кількість затверджених до 

випуску, випущених та тих, що знаходяться в обігу простих акцій становить 
З 097 366 акцій з номінальною вартістю 10,00 гривень за акцію. Всі випущені 
прості акції повністю оплачені. Всі прості акції мають один голос при 
голосуванні.

Власний капітал підприємства на кінець звітного періоду складає 
1 039 409 тис. грн., у тому числі:

Статутний* капітал -  ЗО 974 тис. грн.
Капітал у дооцінках -  222 073 тис. грн., який складається з :

- резерву переоцінки основних засобів -  222 073 тис. грн.
Додатковий капітал -  98 103 тис. грн.
Резервний капітал -  5 142 тис. грн.
Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 683 117 

тис. грн.
На кінець звітного періоду він збільшився на суму амортизації резерву 

переоцінки основних фондів у розмірі 12 809 тис. грн.



Інформація про осіб, що 
«Вінницяобленерго»:

володіють 5% та більше акцій ПАТ

№
п/п

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнахо
дження

Кількість
акцій

Від
загальної
кількості

акцій

Вид акцій

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬ

НІСТЮ 
"ЛУГАНСЬКЕ 

ЕНЕРГЕТИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ"

31443937

91021, 
квартал 

Гайового, б. 
35 А, м. 

Луганськ, 
Луганська 

обл.

1 548 683 50%

проста,
бездоку-
ментарна

іменна

GARENSIA
ENTERPRISES

LIMITED

НЕ
251633

Nafpliou, б. 
15, оф. 2nd 

Floor, 
Limassol, 3025

695 145 22,44%

проста,
бездоку-
ментарна

іменна

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬ

НІСТЮ 
"КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ 

"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ 
УКРАЇНА" 

(Закритий не 
диверсифікований 

пайовий 
інвестиційний фонд 
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ-ФОНД 

АКЦІЙ")

34486135

01030, м. 
Київ, вул. 

Б.Хмельни- 
цького, б. 19- 

21

774 330 24,99%

проста,
бездоку-
ментарна

іменна

Інші (менше 5% в 
СФ) 79 208 2,57%

проста,
бездоку-
ментарна

іменна
Всього З 097 366

Директор фінанс^]^ 

Головний бухгі

Виконавець:
Заступник головного бухгалтера 
з бухгалтерського обліку 
Гуцалюк 0 .0 .

А.М. Зінюк


