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ЗВІТ Н ЕЗА Л ЕЖ Н О ГО  А У Д И Т О РА  
щ одо ф інансової звітності 

А К Ц ІО Н Е Р Н О Г О  ТО ВА РИ С ТВ А  "В ІН Н И Ц Я О Б Л Е Н Е РГ О ", 
станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.

А дресат

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", фінансова звітність якого 
перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі -  Комісія).

І. ЗВ ІТ  Щ О ДО  Ф ІН А Н С О В О Ї ЗВ ІТ Н О С Т І

Д ум ка із застереж енням

Ми провели аудит фінансової звітності АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", код за ЄДРПОУ 
00130694, адреса Товариства: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАГІСТРАТСЬКА, 
будинок 2, що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 
року; Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2019 рік; Звіту про 
рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2019 рік; Звіту про власний капітал 
(Форма № 4) за 2019 рік; Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для 
думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, 
в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію) фінансовий стан АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за 
рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до МСФЗ.

О С Н О В А  Д Л Я  Д У М К И  ІЗ ЗА С Т Е РЕ Ж Е Н Н Я М

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого 
аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою 
перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які можуть продовжувати впливати на 
діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в 
Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, 
погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його 
прибутковість.

Дана річна 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 згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з 
етичними вимогами, застосовними в до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми 
і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту -  це питання, як, на наше професійне судження, були значущими 
під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в 
контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при 
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Інша інформація (питання)

Наша думка щодо 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 фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та
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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 повідоми ш  про цей факт. Ми не виявили таких 
фактів, які потрібно було б включити до звіту.

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

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

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996- 
XIV з наступними змінами та доповненнями;

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

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

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у 
відповідності з вимогами MCA № 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 фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для проведення аудиторської перевірки за 2019 р., відповідно до Міжнародних стандартів

аудиту MCA 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», MCA 705 
«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», MCA 706 «Пояснювальні параграфи та 
параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи:

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року;
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на

31.12.2019 року;
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019

року;
• Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;
• Примітки до фінансової звітності за 2019 рік;
• Статутні, реєстраційні документи;
• Протоколи, накази;
• Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та 
припущень, 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.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової 

«^-Звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, 
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або



планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 
цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї 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 -  
MCA),.зокрема, до MCA 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 
MCA 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», MCA 706 «Пояснювальні параграфи 
та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», MCA 720 «Відповідальність 
аудитора щодо іншої інформації в 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 AT "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 
а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки.

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

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

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську 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 та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості 
(РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 
року №338/8 (надалі -  MCA), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність 
учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих МСФЗ та суттєвих попередніх оцінок, 
здійснених управлінським персоналом AT "ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО", також оцінку загального 
подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати 
податків, зборів, обов’язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну 
основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 
що аудит, проведений відповідно до MCA, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит 
відповідно до вимог MCA, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 

гШротягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
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• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, 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 викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських 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 доказів, 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 щодо 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 неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора.

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує 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 суттєві 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 фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Подальший опис відповідальності аудитора за аудит фінансової звітності міститься на веб- 
сайті АФ "Н-АУДИТ" ТОВ www.audit-n.com.ua. Цей опис є частиною нашого аудиторського 
звіту.

II. ЗВ ІТ  П РО  ІН Ш І П РА В О В І ТА РЕ ГУ Л Я Т О РН І В И М О Г И

О сновні відом ості про Товариство

Повна назва Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Скорочена назва 
Товариства

АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Організаційно-правова 
форма Товариства

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична
Форма власності Приватна
Код за ЄДРПОУ 00130694
М і сцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАГІСТРАТСЬКА, 

будинок 2
Дата державної реєстрації 18.11.1992 р.; 19.07.2004 р.
Номер запису в ЄДР 1 174 120 0000 000020
Ліцензії - Ліцензія Серія АЕ №458637 видана 07.07.2014р. Міністерством 

освіти і науки України на Надання освітніх послуг навч&тьними 
закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, 
підвищення квапіфікації (спеціальності (професії) та ліцензовані
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обсяги прийому вказані у додатку);
- Ліцензія на право провадження господарської діяльності з 
розподілу видана 13.11.2018р. Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
України (Постанова від 13.11.2018р. №1414).

Основні види діяльності 
КВЕД:

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 
устаткування;
Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії (основний);
Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та 
телекомунікацій

Дата внесення останніх 
змін до Статуту

Затверджено Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25 квітня 2019 року
Протокол № 1/2019

Учасники/Засновник
Товариства

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське 
енергетичне об’єднання» код ЄДРПОУ 31443937, кількість акцій -  
1 548 683 шт., у відсотках -  50%;
2. GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (КІПР) НЕ 251633, кількість 
акцій -  695 145 шт., у відсотках 22,44%;
3. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ 3 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%
4. Інші (менше 5% в СФ) кількість акцій 79 208 шт., у відсотках 2, 
57%
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 30973660.00

Керівник, головний 
бухгалтер, кількість 
працівників

Керівник -  Поліщук Андрій Леонідович 
Головний бухгалтер -  Зінюк Алла Михайлівна 
Середня кількість працівників -  4 007 осіб

Станом на 3 1.12.2019 року відокремленими підрозділами Товариства є:
- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "БАРСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510185. 
Місцезнаходження ВП: 23006, Вінницька обл., Барський район, село Балки, ВУЛИЦЯ 
ЗАВОДСЬКА, будинок 4;

-СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "БЕРШАДСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 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 "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25509880. 
Місцезнаходження ВП: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ 
ПИРОГОВА, будинок 174;
ї* - СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЗАМОСТЯНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25512876. 
Місцезнаходження ВП: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ГНІВАНСЬКЕ ШОСЕ, 
будинок 2;
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- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ІЛЛІНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” Код ЄДРПОУ ВГІ: 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 
ПРОМИСЛОВА, будинок 16;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "КОЗЯТИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
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 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510245. 
Місцезнаходження ВП: 24600, Вінницька обл., Крижопільський район, селище міського типу 
Крижопіль, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 81;

- СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 
25510334. Місцезнаходження ВП: 24000, Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ 
ПОЛТАВСЬКА, будинок 87;

- 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 А;

-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 "ШАРГОРОДСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Код ЄДРПОУ ВП: 25510274. 
Місцезнаходження ВП: 23500, Вінницька обл., Шаргородський район, місто Шаргород, ВУЛИЦЯ 
ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 308.

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за МСФЗ, а саме:
• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма№  1) станом на 31.12.2019 року;
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2019

року;
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019

року;
• Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;
• Примітки фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року..

Фінансова звітність Товариства за 2019 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі -  МСФЗ).

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, 
справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає 
поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСФЗ, аудиту, 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.

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-ІУ з наступними змінами та доповненнями, Закону України " Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-УІІІ з 
наступними змінами та доповненнями, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-УІ, з 

^наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палаюю 
України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової 
звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і
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проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих 
перекручень і помилок у фінансовій звітності Товарис тва.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та 
оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 
звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні 
прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні 
прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка 
проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 
705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, 
щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання 
достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій 
звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання 
оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, 
шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій 
звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, 
чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за 
якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські 
принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка 
оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.

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

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень 
щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом 
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також 
оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації 
бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (надалі -  МСФЗ), та Облікової політики AT "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

Фінансова звітність Товариства складена станом на кінець останнього дня звітного року.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих стандартів фінансової звітності AT 

"ВШНИЦЯОБЛЕНЕРГО", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. 
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, 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 первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених 
господарських операцій.

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та
фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2019 року в усіх суттєвих аспектах 
достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2019 року згідно 
з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за 
Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було 
охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2019 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2019 року своєчасно та 
представлялась до відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення "Фінансист", SAP ERP.

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних 
державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація



бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинною законодавства та 
прийнятої Товариством облікової політики за 2019 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, 
що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2019 року вівся в цілому у відповідності до 
вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні." № 996-X1V від
16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до МСФЗ та Інструкції "Про 
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від
30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з 
питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному 
законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського 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 незалежною 
аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи AT "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 
станом на 31.12.2019 року складають 1 245 569 тис грн, у т. ч. нематеріальні активи за залишковою 
вартістю станом на 31.12.2019 року -  6 846 тис грн, основні засоби за залишковою вартістю 
станом на 31.12.2019 р о к у -  1 157 715 тис грн.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2019 року становлять -  38 357 тис грн. 
Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 року становлять -  24 151 тис грн. 
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року становить -  17 755 тис

грн.
Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2019 року становлять -  745 тис грн.
Балансова вартість необоротних активів AT "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 

2019 та 2018 років:

Необоротні активи На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-)
Нематеріальні активи(тис грн) 5 510 6 846 +1 336

Незавершені капітальні інвестиції(тис грн) 33 678 38 357 +4 679
Основні засоби(тис грн) 997 593 1 157 715 +160 122

Інші фінансові інвестиції(тис грн) 24 151 24 151 -

Довгострокова дебіторська 
заборгованість(тис грн) 49 17 755 +17 706

Відстрочені податкові активи(тис грн) 1 370 745 -625
Інші необоротні активи(тис грн) - - -

Разом 1 062 351 1 245 569 +183 218

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 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'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та 
доповненнями.

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року становить: дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги -  74 800 тис грн, дебіторська заборгованість 
за розрахунками за виданими авансами -  23 718 тис грн, дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом -  8 674 тис грн, в т.ч. з податку на прибуток -  8 521 тис грн, 
дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків -  відсутня, інша поточна 
дебіторська заборгованість -  1 283 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Дебіторська заборгованість АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2019 та 2018 
років представлена наступним чином:

Дебіторська заборгованість На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-)
Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги(тис грн)
221 536 74 800 -146 736
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Дебіторська заборгованість за розрахунками 
за виданими авансами(тис грн) 21 856 23 718 + 1 862

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з бюджетом(тис грн) 37 008 8 674 -28 334

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
із внутрішніх розрахунків(тис грн) - - -

Інша поточна дебіторська заборгованість(тис 
грн) 5 407 1 283 -4 124

Разом 285 807 108 475 -177 332

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 дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на 
розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним 
банківських виписок.

Станом на 31.12.2019 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів 
становить -  12 848 тис грн.

Гроші та їх еквіваленти АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2019 та 2018 
років представлені наступним чином:

Гроші та їх еквіваленти На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-)
Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.: 43 698 12 848 -30 850
Г отівка 2 1 -1
Рахунки в банках 43 696 12 847 -30 849

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності 
Підприємства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року поточні фінансові інвестиції 
Товариства становлять -  32 731 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Поточні фінансові інвестиції АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2019 та
2018 років становлять:

Поточні фінансові інвестиції На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-)
Поточні фінансові інвестиції(тис грн) 32 731 32 731 -

Розкриття інформації щодо витрат майбутніх періодів

Аудитор підтверджує, що витрати майбутніх періодів Товариства за 2019 рік вірно 
відображені у фінансовій звітності, яка була складена відповідно до обраної концептуальної 
основи і станом на 31.12.2019 року становлять -  681 тис грн. Зауважень до обліку 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 30.11.99 року № 291. 
Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 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 Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна 
кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року становить -  17 
015 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом -  18 581 тис грн., 
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування -  9 423 тис грн, поточна 
кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці -  32 135 тис грн, поточна кредиторська 
заборгованість за одержаними авансами -  126 651 тис грн.
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Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2019 року становлять -  32 527 тис грн. 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками станом на 31.12.2019 

року становить -  405 тис грн.
Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2019 року -  38 743 тис грн.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО'' станом на

31.12.2019 рік  становлять -  35 875 тис грн, на 31.12.2018 рік  -  28 398 тис грн.
Поточні зобов’язання та забезпечення АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня

2019 та 2018 років представлені наступним чином:-

Поточні зобов’язання та забезпечення На 31.12. 2018 р. На 31.12.2019 р. Зміни(+,-)
Короткострокові кредити банків(тис грн) - 32 527 +32 527
Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями(тис грн) 41 977 - -41 977

Поточна кредиторська заборгованість за: 
товари, роботи, послуги(тис грн) 99 185 17 015 -82 170

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом(тис грн) 19 647 18 581 -1 066

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці(тис грн) 24 608 32 135 +7 527

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками зі страхування(тис грн) 7 554 9 423 + 1 869

Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними аванеами(тис грн) 185 261 126 651 -58 610

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками(тис грн) 405 405 -

Інші поточні зобов’язання(тис грн) 47 949 38 743 -9 206
Разом 426 586 275 480 -151 106

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

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 року змінено найменування 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» НА АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також змінено тип акціонерного товариства з 
публічного на приватне.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» є новим найменуванням 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІНИЦЯОБЛЕНЕРГО».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»(далі -  Товариство) є 
правонаступником всіх прав та зобов’язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «АК 
«Вінницяобленерго», створеного відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 11 грудня 
1998 року з Державної акціонерної енергетичної компанії «Вінницяобленерго», створеної шляхом 
корпоратизації, відповідно до Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 
09.08.1995 №147 та Указу Президента України від 04.04.1995 №282/95 «Про структурну 
перебудову в електроенергетичному комплексі України».

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, 
правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення 
аналітичного обліку рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал».

Станом на 01.01.2019 рік на Товаристві була чинною редакція Статуту в редакції 
затвердженої Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 28 квітня 2017 

„року Протоколом №1/2017 від 28 квітня 2017 р.
За даною редакцією, зареєстрований статутний капітал Товариства складає 

30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень 00 коп. 
Статутний капітал Товариства поділений на 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста
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шістдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна і 
розподіляється між Учасниками наступним чином:

№ Акціонер Кількість
акцій(шт.)

Загальна
номінальна

вартість(грн)

Частка у 
статутному 
капіталі(%)

1 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЮ 
"ЛУГАНСЬКЕ 

ЕНЕРГЕТИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ"

1 548 683 15 486 830 50,0

2 GARENS ІА ENTERPRISES 
LIMITED (КІПР) 695 145 6 951 450 22,44

3 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЮ 
"КОМПАНІЯ 3 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА" 
(Закритий не 

диверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд 
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ")

774 330 7 743 300 24,99

4 ІНШІ АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ 
ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 

ЗГІДНО РЕЄСТРУ
79 208 792 080 2,57

ВСЬОГО 3 097 366 30 973 660 100,00

Станом на 01.01.2019 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними 
фінансової звітності(які аудитор підтверджує) наступна:

• Зареєстрований (пайовий) капітал -  ЗО 974 тис грн;
• Сплачений статутний капітал -  30 974 тис грн;
• Неоплачений капітал -  відсутній.

Згідно протоколу №1/2019 Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 
25 квітня 2019 року було зареєстровано нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Статутний капітал зареєстровано в розмірі 30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот 
сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень 00 коп.

Статутний капітал Товариства поділений на 3 097 366(три мільйони дев’яносто сім тисяч 
триста шістдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю Ю(десять) гривень кожна.

Акції Товариства Кількість акцій(шт.) Номінальна вартість 
акцій(грн.)

Частка у Статутному 
капіталі(%)

Прості іменні 3 097 366 10,0 100

Статутний капітал сплачено в розмірі 30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три 
тисячі шістсот шістдесят) гривень 00 коп.

Неоплачений капітал -  відсутній.
Внесені для формування статутного капіталу кошти були використані на здійснення 

професійної діяльності Товариства.
Станом на 31.12.2019 року Товариством було сформовано резервний капітал на загальну 

•5*: суму 5 142 тис грн.
Станом на 01.01.2019 року нерозподілений прибуток становить 683 647 тис. грн, станом на

31.12.2019 року нерозподілений прибуток становить 791 100 тис. грн.
Структура власного капіталу Товариства:
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Стаття Балансу Код
рядка

На початок звітного 
року, тис грн.

На кінець зві тного 
року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30 974 ЗО 974
Внески до незареєстрованого статутного 1401капіталу

Капітал у дооцінках 1405 222 073 209 289
Додатковий капітал 1410 98 101 99 242

Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 5 142 5 142
Нерозподілений прибуток(непокритий 1420 683 647 791 100

збиток)
Неоплачений капітал 1425 - -

Вилучений капітал 1430 - -

Усього 1495 1 039 937 1 135 747

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у 
фінансовій звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітносгі(МСФЗ).

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) 
станом на 31.12.2019 року складають:

Необоротні активи 1 245 569,0 тис грн.
Оборотні активи 201 533,0 тис грн.

РАЗОМ активи 1 447 102 ,0 тис грн.
Довгострокові зобов’язання 35 875,0 тис грн.
Поточні зобов’язання 275 480,0 тис грн.

РАЗОМ зобов’язання 31 1 355,0 тис грн.
Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання 1 135 747 тис грн.

Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає 1 135 747 тис грн. і визначена 
згідно чинного законодавства України.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову 
звітність станом на 31.12.2019 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за 
прямим методом) Форма № 3, Звіту про власний капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової 
звітності за 2019 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року 
проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

Таблиця

ПОКАЗНИК Оптимальне
значення

ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
На 01.01.2019 р. На 31.12.2019 р.

1. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

0,25...0,5 0,103 0,047

2. Коефіцієнт загальної ліквідності >1 1,014 0,732

3. Коефіцієнт структури капіталу <1 0,7 0,78

4. Коефіцієнт рентабельності 
активів

Якнайбільше 5,5% 6,43%

Інформація про пов’язаних осіб
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Відповідно до вимог MCA 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського 
персоналу із 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 запит>' 
з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій.

Структура власності AT «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
-GAREN SI A ENTERPRISES LIMITED (КІПР),22,44%;
-TOB «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» 50,00%;
-ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (Закритий 

недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД 
АКЦІЙ"), 24,99%;

-Інші юр. та фіз. особи, 2,57%;
-ENERGY STANDARD MANAGEMENT LIMITED (Республіка Сейшельські Острови) 

(094653), 100,00%;
-SAMHATO ENTERPRISES LIMITED (КІПР) (НЕ 160021), 99,00%;
-ENERGY STANDARD POWER LIMITED (КІПР), (НЕ 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%;
-Інші юр. та фіз. особи, 16,6%;
-ENERGY STANDARD FUND LTD (КІПР) (HE219165), 100%;
-Марков Максим Олександрович (Болгарія), 100% (контроль).

Події після дати балансу

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

Аудитори не отримати аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво 
викривлена, у зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається 
до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію 
про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що 
виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може 
вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який 
мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік 
(згідно MCA 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, 
наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний 
сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки 
управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 
діяльність згідно до вимог MCA 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої 
невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під 
значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. 
Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

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

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

Довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі станом на 31.12.2019 року -  
відсутні.
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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 фінансової звітності відповідно до Законів України та 
нормативно-правових актів Комісії

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність 
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 до управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не 
встановлено.

ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО 
НЕЇ

Наша думка щодо 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 фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією.

Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного 
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. № 996-ХІУ . Аудитор зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті про управління 
представлена користувачам з метою достовірного уявлення про результати діяльності 
підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основні ризики й невизначеності 
діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів розвитку компанії.

Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті 
про управління і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту досліджується на предмет 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.

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ми є незалежними по відношенню до АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" згідно Кодексу Етики 
Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс 
РМСЕБ») та етичним вимогам, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а 
також виконували інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 
Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і аудиторська група яка приймала учать в 
перевірці Компанії:

1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта 
господарювання, що перевіряється;

2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється;
3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта 

господарювання, що перевіряється;
4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи 

представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;
6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання 

таких послуг час, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності
г аудитора;

7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності.
Протягом 2019 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження 

статтею 4 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від
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21.12.2017р №2258. Аудитор не надавав безпосередньо або опосередковано послуги Компанії, які 
зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» від 21.12.2017р №2258.

АУДИТОРСЬКІ О Ц ІН К И

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевірці аудитором 
було визначено оцінку ризиків: -  властивий ризик на високому рівні; -  ризик, пов'язаний із 
невідповідністю внутрішнього контролю (або ризик контролю) на високому рівні; -  ризик не 
виявлеяня помилок та викривлень на середньому рівні. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 
суб’єктом господарювання фінансової звітності, а також оцінку відповідності використаних 
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 
загального подання фінансової звітності.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ

Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження аудитора 
про характер і масштаб робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей аудиту і 
диктується обставинами перевірки. При визначенні обсягу аудиту аудиторська фірма виходила 
згідно з вимог нормативних документів, що регламентують аудиторську діяльність, положень 
договору аудиторської фірми з Компанією і конкретних особливостей перевірки з урахуванням 
отриманих знань про діяльність економічного суб'єкта. При аудиторської перевірці основними 
стадіями перевірки були:

- планування аудиту;
- отримання аудиторських доказів;
- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічної о суб'єкта з третіми 

сторонами;
- документування аудиту;
- узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо бухгалтерської звітності 

економічного суб'єкта.
Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою 

розуміння діяльності економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню кількість 
якісних аудиторських доказів, які послужили основою для формування аудиторської думки про 
достовірність бухгалтерської звітності Компанії. При проведенні аудиту дотримувалося 
раціональне співвідношення між витратами на збір аудиторських доказів і корисністю отриманої 
інформації. Однак незважаючи на вищевказані процедури, при перевірці існують властиві 
обмеження аудиту, та створюють невід’ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення 
фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійснення аудиту 
відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як 
використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, 
що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж остаточними. Унаслідок 
цього аудитор може отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєві викривлення у 
фінансових звітах будуть виявлені.

ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО 
ДО ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність», аудитор вважає, що «Звіт про управління» є узгодженим з фінансовою 
звітністю АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за звітний період. Звіт про управління, що надається АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", складено на виконання Закону України від 05.10.2017 № 21 б4-УІІІ - 
Про внесення змін до Закону України № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 
«Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» та не містить

* суттєвих викривлень.
Звіт про управління містить достовірну фінансову та не фінансову інформацію про 

діяльність підприємства, його стан і перспективи розвитку та розкриває основні ризики і 
невизначеності його діяльності.



ШША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ  
ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом 
фінансового стану і результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш 
аудиторський звіт про неї. Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво Компанії. Наша 
думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновку, 
який виражає впевненість в будь-який формі в відношенні до цієї інформації. В зв’язку з 
проведенням аудиту фінансової звітності наш обов’язок полягає в ознайомлені з іншою 
інформацією і розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою звітністю, 
або нашими знаннями цих питань, які отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами 
роботи ми дійдемо до висновку, що існує суттєве викривлення іншої інформації,' ми повідомимо 
про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які було б включити до звіту. У відповідності з ст. 401 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» аудитор висловлює свою думку щодо 
інформації про систему внутрішнього контролю і корпоративне управління. Нами виконані певні 
процедури щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у Компанії засоби внутрішнього 
контролю і управління ризиками емітента шляхом тестування. Функціонування органів 
корпоративного управління регламентується Статутом та Положеннями про відповідні органи 
управління та контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі власників 
істотної участі акціонерів, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента.

Протягом звітного року в Компанії функціонували наступні органи управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», затверджене Загальними зборами акціонерів 25.04.2019р.)
- Дирекція АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Положення про виконавчий орган АТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», затверджене Загальними зборами акціонерів 25.04.2019р;)
- Ревізійна комісія АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ 

КОМІСІЮ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», затверджене Загальними зборами акціонерів 
25.04.2019р.)

Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що 
визначається статутом. Управління поточною діяльністю виконується одноосібно директором, 
який виконує свої обов’язки згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту, 
внутрішніх Положень Компанії. Наглядова рада обирається загальними зборами і здійснює 
діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, 
контролює і регулює діяльність виконавчого органу Компанії. Кількісний склад сформованих 
органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.

Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на 
зовнішні і внутрішні. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Компанії і механізм її 
реалізації. До зовнішніх ризиків належать соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового 
законодавства, кон’юнктура, тощо. Зовнішнє середовище складається з факторів, якими Компанія 
може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй діяльності. До складових, на 
які Компанія може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш суттєвим 
зовнішнім фактором ризику, на яке Компанія не може вплинути, це ризик безперервності 
діяльності, можливості втрати активів, які розміщені на непідконтрольній Україні території. 
Компанія вважає, що наявність якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка 
базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрішніми документами, має вплив 
на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і стабільності, збільшує довіри з боку 
акціонерів і формує довгос і рокові співвідношення з партнерами і суспільства в цілому.

ІІІ.ІН Ш І Е Л Е М ЕН ТИ
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Директор
АФ «НИВА-АУДИТ» TOB 
(сертифікат № 006583 
від 02.07.2009p )

А удитор
Давиденко Тетяна М ихайлівна 
(сертифікат № 006583 
від 02.07.2009р)

24 квітня 2020 року

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В 
ФОРМІ ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ 21095329
Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ 

ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
Адреса фактичного місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ 

ЛЕРМОНТОВА, будинок 5 А, квартира 1
Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів

№ 0146 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів

Свідоцтво про відповідність системи контролю 
якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 
24.12.2015 видане Аудиторською Палатою 
України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають 
право здійснювати аудит проф. учасників 
фондового ринку

включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ 
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту № 0 8 .1 4 -5 1 2 - Д  від 10.04.2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 3 10.04.2020 року по 24.04.2020 року

Дата складання аудиторського висновку 24.04.2020 рік
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
ВІННИЦЬКА

Акціонерне товариство

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ 
за КВЕД

525011

ідінно-правова форма господарювання
н омічної діяльності Розподі лен н я елек ірос нері ії______________________
: кількість працівників 1 4 007_____________________________________

ресг, телефон вулиця Магісіраіоька, буд. 2, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл,, 21050
виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма

2 гр__сві показники якого наводяться в гривнях з копійками)
ілддсно (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
і  г.г~сжег.іл\ш (сіандаріами) бухгалтерського обліку 

міжнародними сіандаріами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан)

КОДИ
2020 101 101

00130694
0510100000

230
35.13

J 1



•іш х страхових резервах 1184 - -
оборотні а к т  ви 1190 53 596 28 180

|І- :ього за розділом П 1195 432 570 201 533
Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -

І-іланс 1300 1 494 921 1 447 102

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звіт ної о періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

^  исеєстрований (пайовий) капііал 1400 30 974 ЗО 974
[ г:ки до не зареєстрованою статутного капіталу 1401 - -

— : "-гал у дооці н к ах 1405 222 073 209 289
: ~їгковий капітал 1410 98 101 99 242

V і ^с:йн и й дохід 1411 - -
1 -_.г: пмчені курсові різниці 1412 - -
* : =;ет:*ний капітал 1415 5 142 5 142

-1=7 ; : поділений прибуток (непокришй збиюк) 1420 683 647 791 100
Щ zzплачений капітал 1425 ( - ) < • )
1  Ь.-_тучсний капііал 1430 ( - ) < - )

І? резерви 1435 - -
' .ыэго за розділом І 1495 1 039 937 1 135 747

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1 І-'страчені податкові зобов'язання 1500 - -
— Пенсійні зобов’язання 1505 - -

“ гьгс-строкові кредити банків 1510 - -
f  І =2ш довгострокові зобов’язання 1515 - -
1  ~:іГостр-кові забезпечення 1520 28 398 35 875

^  'ізгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 28 398 35 875
HJ3 CBC фінансування 1525 - -
1 ~ігсдійна допомога 1526 - -

1  Ггг~::бі резерви 1530 - -
w  тг’г. чиолі:

тсісрв довюсірокових зобов’язань
1531 - ”

^  теїсрв збитків або резерв належних ви плат 1532 - -
1  Zt.zZS Нс-і.іроблеНИХ премій 1533 - -

z:: ст*г — ‘ві резерви 1534 - -
І:-:зести дійні контракти 1535 - -

щ г-ні: вий фонд 1540 - -
1 ?с:ег5 на виплату джек-поту 1545 - -

—Л Усього за розділом П 1595 28 398 35 875
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення

ш : ~ : р-откотрок о в і кредити банків 1600 - 32 527
1 5=-:;елі видані 1605 - -

—М т_-. -а кредиюрська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 41 977 _
ггзари, роботи, послуги 1615 99 185 17 015
рСЗрахун • а Vf И 3 бюджеюм 1620 19 647 18 581
у то му числі з податку на прибу юк 1621 - -
рсірах) яками зі страхування 1625 7 554 9 423
pc;pu.v\i м и  з оплати праці 1630 24 608 32 135

чия кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 185 261 126 651
Неточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 405 405
~:т_ - *а кредиюрська заборіованість із внуірішніх розрахунків 1645 - -
~:т„ : а  кредиюрська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

1 ~zzz.-iHÏ забезпечення 1660 - -
1 .2ZZ Майбутніх періодів 1665 - -

- .Д-ірчлСНІ комісійні доходи від пересграховиків 1670 - -
поточні зобовязання 1690 47 949 38 743

f  Усього за розділом Ш 1695 426 586 275 480
IV. Зобов’язання, пов’язані з необороіними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 "

V. активів недержавної о пенсійної о фонду 1800 -
1  Si-̂ нс / ї ^ „ 0 //1Ш 1 494 921 1 447 102

\ е Ы 
ДГ \ ° м

" &~У- . I І* і
..- :гш ій  оухгїлтерь'чігв») "к &Л

лУ.1 СІ К ) м у

па

Кисленко Людмила Миколаївна

Зіннж Алла Михайлівна

им оріаном виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сіатииіики.



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ВІШ ДЇЦЯОБЛЕНЕРГО"__________за ЄДРПОУ

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за Рік 2019 р.

2020
КОДИ

01 01
00130694

Форма N2 К одзаД К У Д  1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попередньої 0 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 689 163 3 814 888
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 ( 1 576 686 ) ( 3 672 575 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 112 477 142 313
збиток 2095 ( - ) ( - )

Лаосід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобоб 'язань

2105 - -

Лохід (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 200 689 114 531
у  тому числі:
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 ( 110 981 ) ( 96 097 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 82 990 ) ( 56 844 )

V тому числі:
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 119 195 103 903
збиток 2195 ( - ) ( - )

Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 125 1 239
Інші доходи 2240 4 772 31 803

у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241 “

- ї-т е ^ о в і витрати 2250 ( 10 616 ) ( 11 255 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 43 ) ( 31 200 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -



л
Продовження додатка 2

РЯ Фінансовий результат до оподаткування:
—ибуток 2290 113 433 94 490
:5иток 2295 ( - ) ( - )

В кфати (дохід) з податку на прибуток 2300 (18 764) (13 087)
~гибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
: ~:даткування

2305 " “

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 94 669 81 403
:5иток 2355 ( - ) ( - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
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 5 841 -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 5 841 -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 5 841 -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 100 510 81 403

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 827 264 158 852
Витрати на оплату праці 2505 618 905 525 162
Відрахування на соціальні заходи 2510 125 063 107 761
Амортизація 2515 84 141 84 756
Інші операційні витрати 2520 103 031 89 637
Разом 2550 1 758 404 966 168

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 30,56436 26,28136
С ксригов анийдистий прибуток (збиток) на 
одну іф#п^акшйУ% х 2615 30,56436 26,28136
„ив^к^ісяШнут|рЄі'сзу акцію п 2650 - -

AT
М ж («ВЬячщяобиїичвв» і Ы1 
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Кисленко Людмила Миколаївна

Зінюк Алла Михайлівна



КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01

Пїдприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 00130694
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за Рік 2019 р.

Форма N3 К одзаД К У Д  1801004

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 2 280 736 4 309 922
Повернення податків і зборів 3005 18 171
у том}' числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування ЗОЮ 33 134 263 098
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 25 886 256 890
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 15 390 1 017
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
п;точних рахунках 3025 795 10 110
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 346 4 132
Надходження від операційної оренди 3040 ЗО 193 29 037
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045 “ ”

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 239 666 209 796
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1215 211 ) ( 3 569 228 )
Пгзді 3105 ( 475 624 ) ( 401 823 )
Зід22х\-вань на соціальні заходи 3110 ( 122 691 ) ( 105 906 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 298 989 ) ( 283 874 )
Вігграчання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 13 360 ) ( 40 339 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 149 988 ) ( 125 200 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 135 641 ) ( 118 335 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 51 784 ) ( 1 864 )
Вігграчання на оплату цільових внесків 3145 ( ' ) ( • )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
юнграктами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( ‘ )
Інші витрачання 3190 ( 229 922 ) ( 241 693 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 206 057 222 895

П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
і  інансових інвестицій 3200 3 345 27 827
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 125 1 239
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 _ _

'інші надходження 3250 - -



і «

Витрачання на придбання: 
: інансових інвестицій 3255 ( - ) ( 31 456 )
необоротних активів 3260 ( 270 190 ) ( 326 700 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

( ) ( )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -266 720 -329 090

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
І тримання позик 3305 698 219 73 153
Надходження від продажу частки в дочірньому 
гпдприємстві 3310 . .

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 665 691 73 153
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2 715 ) ( 221 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
сренди

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 29 813 -221
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -ЗО 850 -106 416
залишок коштів на початок року 3405 43 698 150 114
Вплив зміни в& тоти ^к^здв  на залишок коштів 3410 - -
: пиш ок крщ1ів :'^ 'И н е ^ 1р0ку А 3415 12 848 43 698
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і
мст во АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Даіа (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ
2020 01 01

00130694

(найменування)

Звіт про власний капітал 
за Рік 2019 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

|  Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)

капітал

Капітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| Залишок на початок

року 4000 30 974 222 073 98 101 5 142 683 647 - - 1 039 937

■ Коригування:
1 Зміна облікової 

політики 4005
1 Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
I Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований зали- 
! шок на початок року 4095 30 974 222 073 98 101 5 142 683 647 - - 1 039 937

1 Чистий прибуток 
і збиток) за звітний
період 4100 94 669 94 669

Інший сукупний 
■ дохід за звітний 

період 4110 5 841 5 841

| Ц хцінка (уцінка) 
і оборотних активів 4111 - - - - - - - -

Ц; оцінка (уцінка)
| :: інлкссших інструментів 4112 - - - - - - - -

1 Ніюпичені курсові 
г::ниці 4113 - - - - - - - -

| -Іс.тка іншого сукупного 
І "х о д у  асоційованих і 
-н.дьних підприємств 4114

і Інший сукупний дохід 4116 - 5 841 ■ - - - 5 841

( Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
дивіденди) 4200

| Гпрямування прибутку 
д: '.реєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

І '. ' Г2 чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
___ нодавства 4215

чистого прибутку 
н і створення

п.льозих) фондів 4220

л



л
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЧСума чистого прибутку
__(на матеріальне

заохочення 4225
^В нески учасників:
|  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборго
в а н о с т і з капіталу 4245 - - - - - - - -

І Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

_  Перепродаж викуп- 
|  лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

^  "  Анулювання викупле- 
них акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

1 Зилучення частки в 
"■ капіталі 4275 - - - - - - - -

_  Зменшення номіналь- 
■ ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

—и Інші зміни в капіталі 4290 - (12 784) (4 700) - 12 784 - - (4 700)

_  Придбання (продаж) 
1 неконтрольованої 

частки в дочірньому 
підприємстві 4291

1  Разом змін у капіталі 4295 - (12 784) 1 141 - 107 453 - - 95 810

*-1 Залишок на 
Р0КУ .4300 30 974 209 289 99 242 5 142 791 100 - - 1 135 747

Керівник /  т \ СуА , Кисленко Людмила Миколаївна
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Примітки до фінансової звітності 
Акціонерного товариства «Вінницяобленерго»

за 2019 рік.

1. Загальна інформація про Товариство:
- повна та скорочена назва підприємства - Акціонерне товариство 

«Вінницяобленерго»; AT «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:

- розподіл електричної енергії.
Основними клієнтами підприємства є:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ", 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО", Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА 
ВІННИЦЯ", Приватне акціонерне товариство "ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА", Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал", Комунальне 
підприємство Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго", Комунальне 
підприємство "Вінницька транспортна компанія", Фірма "Люстдорф" у формі 
Товариства з обмеженою відповідальністю, ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", 
Тульчинська філія ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" та інші підприємства.

Впродовж 2019 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 складних 

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

У звітному періоді активна діяльність Дирекції AT "Вінницяобленерго" 
^елася за декількома напрямками, а саме:
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- забезпечення стабільної 100-відсоткової оплати послуг розподілу, а 
також повернення боргів за спожиту електроенергію і недопущення 
накопичення нової заборгованості;

- дотримання умов договору з ДП «Енергоринок» щодо повноти 
погашення заборгованості минулих років, згідно договорів реструктуризації 
боргу;

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

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

- забезпечення одержання прибутку не нижче запланованого рівня.

2. Основа підготовки, затвердження і подання фінансової звітності.
Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній

основі.
Фінансова звітність Товариства складається у відповідності з основними 

якісними характеристиками, певними принципами підготовки фінансової 
звітності МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: 

зрозумілість; 
доречність (суттєвість);
достовірність (правдиве уявлення, переваження сутності над формою, 

нейтральність, обачність, повнота); 
порівнянність.

Фінансова звітність AT «Вінницяобленерго» за рік, який закінчився 31 
грудня 2019 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.

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 
фінансовій звітності в тому періоді, до якого вони відносяться.

Принцип безперервності діяльності має на увазі складання фінансової 
звітності на основі допущення, 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.

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 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 фінансовій звітності суми активів і зобов'язань, визначення 
доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань 
на дату підготовки 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



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.

Фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення.

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

в силу на кінець 31.12.2018 р. по відношенню до річних періодів, які 
починаються з 01 січня 2019р. 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 31.12.2019 р.

При складанні даної фінансової звітності Товариством не здійснювалось 
дострокового застосування стандартів, поправок та пояснень, які були 
опубліковані, але не вступили в дію станом на 01 січня 2019 року.

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

для застосування у річних періодах, починаючи з 1 січня 2019 року та пізніших 
періодах.

Нові стандарти, що набули чинності з 1 січня 2019 року
МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності 

за період, що починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює 
МСБО 17 «Оренда», Тлумачення КТМФЗ 4 «Визначення наявності в договорі 
ознак оренди», Тлумачення ПКТ 15 «Операційна оренда -  заохочення» та 
Роз'яснення ПКТ 27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму 
угоди про оренду». МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання і 
розкриття інформації про оренду та вимагає, щоб орендарі відображали всі 
договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно до 
порядку обліку, передбаченому в МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт 
передбачає два звільнення від визнання для орендарів

-  щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних 
комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше 12 
місяців). На дату початку оренди орендар визнаватиме зобов'язання щодо 
орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, що 
представляє право користування базовим активом протягом строку оренди 

-И^тобто актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані



визнавати відсоткові витрати за зобов'язанням з оренди окремо від витрат з 
амортизації активу у формі права користування. Орендарі також повинні 
будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події 
(наприклад, зміни строків оренди, зміни майбутніх орендних платежів в 
результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення 
таких платежів). У більшості випадків орендар враховуватиме суми переоцінки 
зобов'язання з оренди в якості коригування активу у формі права користування. 
Порядок обліку для орендодавців, відповідно до МСФЗ 16, практично не 
зміниться, порівняно з чинними вимогами МСБО 17. Орендодавці 
продовжуватимуть класифікувати оренду, використовуючи ті самі принципи 
класифікації, що й у МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди: 
операційну та фінансову.

Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2019 
року і пізніше.

Поправки до МСФЗ 9 «Особливості передплати з негативним 
відшкодуванням» вступили в силу з 1 січня 2019 року, з можливістю 
дострокового застосування. Відповідно до МСФЗ 9, борговий інструмент може 
бути оцінений за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід, за умови, що договірні грошові потоки є 
«виключно платежами основної суми та відсотків за основною сумою 
заборгованості» (критерій БРРІ) та інструмент утримується в межах відповідної 
бізнес-моделі для цієї класифікації. Поправки до МСФЗ 9 пояснюють, що 
фінансовий актив не відповідає критерію 8РРІ, незалежно від події або 
обставини, що викликає дострокове розірвання контракту, і незалежно від того, 
яка сторона сплачує або отримує розумну компенсацію за дострокове 
розірвання контракту. Поправки повинні бути застосовані ретроспективно. Ці 
поправки не вплинули на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 
«Інвестиції в асоційовані підприємства» були випущені в вересні 2014 року, а в 
грудні 2015 року дату набуття чинності поправок було перенесено не 
невизначений строк до завершення проекту дослідження у відношенні методу 
участі в капіталі (дострокове застосування допускається). Поправки 
розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати 
контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації 
або спільному підприємству. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, 
які виникають внаслідок продажу або внесення активів, які представляють 
робою бізнес, згідно з визначенням МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», в угоді між 
інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, 
визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в 
результаті продажу або передачі активів, що не представляють собою бізнес, 
визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація,



інвесторів в асоційованій організації або спільному підприємстві. У зв’язку з 
невизначеним строком набуття чинності поправок до МСФЗ 10 та МСБО 28, 
управлінський персонал Товариства не розглядав питання, чи буде суттєвим 
вплив застосування цих поправок на фінансову звітність Товариства в 
майбутньому.

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» стосуються 
бухгалтерського обліку, коли доповнення, скорочення або врегулювання планів 
відбувається протягом звітного періоду. Поправки вказують на те, що, коли 
доповнення, скорочення або врегулювання планів відбуваються протягом 
річного звітного періоду, суб'єкт господарювання зобов'язаний:

- визначити вартість поточного обслуговування протягом решти періоду 
після доповнення, скорочення або врегулювання планів, використовуючи 
актуальні припущення, використані для переоцінки чистого встановленого 
зобов’язання, що відображає переваги, запропоновані згідно з планом та 
активами плану після цієї події;

- визначити чистий відсоток за залишком періоду після доповнення, 
скорочення або врегулювання планів, використовуючи: чисте встановлене 
зобов’язання, що відображає вигоди, запропоновані за планом, і активи плану 
після цієї події; і ставку дисконту, яка використовується для переоцінки 
чистого встановленого зобов’язання.

Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку 
визначає будь-які витрати за минулі послуги, або прибуток або збиток при 
розрахунках, не враховуючи вплив максимального обсягу активів. Ця сума 
визнається у прибутку або збитку. Після цього суб'єкт господарювання 
визначає вплив граничної величини активів після зміни, згортання або 
погашення плану. Будь-яка зміна в цьому відношенні, за винятком сум, 
включених до чистого відсотка, визнається в іншому сукупному доході. 
Поправки застосовуються до доповнення, скорочення або врегулювання планів, 
що відбуваються на початку або після початку першого річного звітного 
періоду, який починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом 
дострокового застосування. Ці поправки застосовуватимуться лише до будь- 
яких майбутніх доповнень, скорочень або врегулювання планів Товариства.

Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» 
роз'яснюють, що суб’єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» до довгострокових інвестицій в асоційовані та спільні 
підприємства, до яких метод власного капіталу не застосовується, але які, по 
руті, є частиною чистих інвестицій в асоційоване або спільне підприємство. 
Дане роз'яснення актуальне, оскільки мається на увазі, що модель очікуваних 
кредитних збитків, наведена в МСФЗ 9, застосовується до таких 
довгострокових інвестицій. Поправки також роз'яснюють, що при застосуванні

-  1\4СФЗ 9 суб’єкт господарювання не враховує будь-які збитки асоційованого



або спільного підприємства, або будь-які збитки від знецінення чистої 
інвестиції, які визнаються як коригування чистих інвестицій підприємства в 
асоційоване або спільне підприємство, що випливають із застосування МСБО 
28. Поправки повинні бути застосовані ретроспективно та вступають в силу з 1 
січня 2019 року. Наразі ці зміни не застосовуються до Товариства, але можуть 
застосовуватися до майбутніх операцій.

Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» уточнюють, що, коли суб'єкт 
господарювання отримує контроль над бізнесом, що є спільною операцією, він 
застосовує вимоги до об’єднання бізнесу, що здійснюється поетапно, 
включаючи переоцінку раніше утримуваних активів та зобов'язань спільної 
діяльності за справедливою вартістю. При цьому набувач переглядає усю, 
раніше належну йому, частку участі в спільній операції. Суб'єкт 
господарювання застосовує ці поправки до об’єднання бізнесу, для яких дата 
придбання є на або після початку першого річного звітного періоду, що 
починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового 
застосування. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» уточнюють, що попередні 
частки в цій спільній операції не переглядаються. Суб'єкт господарювання 
застосовує ці поправки до операцій, в яких він отримує спільний контроль на 
або після початку першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 
2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Наразі ці 
зміни не застосовуються до Товариства, але можуть застосовуватися до 
майбутніх операцій.

Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток» уточнюють, що податок на 
прибуток, нарахований на дивіденди, безпосередньо пов'язаний з минулими 
операціями або подіями, які генерували прибуток, що розподіляється 
власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання визнає податок на прибуток, 
нарахований на дивіденди, у прибутку або збитку, іншому сукупному доході 
або капіталі, відповідно, коли суб'єкт господарювання первісно визнав ці 
минулі операції або події.

Ці поправки застосовуються до річних звітних періодів, які починаються 1 
січня 2019 року або після цієї дати. Коли Товариство вперше застосує ці 
поправки, воно застосує їх до податку на прибуток, нарахованого на дивіденди, 
визнані на або після початку найпершого порівняльного періоду. За оцінками 
управлінського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фінансову 
звітність Товариства.

Поправки до МСБО 23 «Витрати на позики» уточнюють, що суб'єкт 
господарювання розглядає як частину загальних позик будь-яке запозичення, 
спочатку зроблене для створення кваліфікованого активу, коли дії, необхідні 
для підготовки цього активу до його цільового використання або продажу, 
завершені. Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до витрат на



позики, понесені на або після початку річного звітного періоду, в якому суб'єкт 
господарювання вперше застосовує ці поправки. Суб'єкт господарювання 
застосовує ці поправки для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 
2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. За 
оцінками управлінського персоналу Товариства, застосування стандарту не 
вплинуло на вартість активів і зобов’язань.

Нові тлумачення, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2019 року 
і пізніше.

Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність відносно розрахунку податку на 
прибуток» набирає чинності з 1 січня 2019 року. Тлумачення надає роз’яснення 
у визначенні податку на прибуток в ситуації, коли існує невизначеність щодо 
вимог податкових органів відносно конкретної операції або обставин. 
Основним є критерій: чи є високою ймовірність того, що податковий орган 
погодиться з трактуванням податкового законодавства, яке застосувало 
підприємство під час складання податкової декларації. Якщо так, то 
підприємство відобразить в фінансовій звітності таку ж суму податку на 
прибуток, як і в податковій декларації, та розкриє інформацію стосовно 
невизначеності. Якщо ні, то сума, відображена в фінансовій звітності, буде 
відрізнятися від суми, відображеної в податковій декларації, оскільки вона 
оцінюється з врахуванням невизначеності. Товариство застосовує роз'яснення з 
дати його вступу в силу.

Нові стандарти, що набудуть чинності з 1 січня 2021 року.
МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної 

фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2021 року та 
замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти».

МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів страхування (тобто 
страхування життя та страхування, відмінне від страхування життя, пряме 
страхування і перестрахування), незалежно від виду організації, яка випускає 
їх, а також до певних гарантій і фінансових інструментів з умовами 
дискреційної участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі обліку 
договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. 
У відповідності до МСФЗ 17, компаніям необхідно буде застосовувати модель 
поточної оцінки, яка передбачає здійснення переоцінки в кожному звітному 
періоді. Контракти будуть оцінюватися із застосуванням таких елементів, як:

- дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;
- коригування на очевидний ризик;
- сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток 

за контрактом, який визнається рівномірно.
Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у 

звіті про прибутки та збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного 
доходу. Вибір буде відображати те, як страхові компанії будуть обліковувати



свої фінансові активи у відповідності до МСФЗ 9. Дозволяється використання 
спрощеного методу розподілу премії для зобов’язань за короткостроковими 
контрактами для страхових компаній, які не займаються страхуванням життя.

Передбачена модифікація загальної моделі оцінки для деяких договорів 
страхування життя, в яких передбачено участь страхувальників в розподілі 
доходу від базових активів. Облік виручки буде зіставним з положеннями 
МСФЗ 15, окрім депозитних складових. Розрахунок буде здійснюватися на 
більш низькому рівні деталізації порівняно з тим, що страхові компанії 
використовують на даний час.

Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв’язку з тим, що 
Товариство не здійснює страхову діяльність.

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 (IAS) 39, 

класифікуються відповідно як фінансові активи, що переоцінюються за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку чи 
збитку; позики і дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до

- Ііогашення; 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 укладання 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 МСФЗ 15 «Дохід 
від договорів з клієнтами».

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 інформацію 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 2019 році склали 

короткострокові виплати у сумі 11860 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 розподіл 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 
£И ЗИ К , ризик відсоткової ставки, інший ціновий ризик.



Валютний 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, оцінні 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 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;
- інші 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 
Накопичена амортизація на початок року 
Первісна вартість на кінець року склала в сумі 
Накопичена амортизація на кінець року

22 807 тис. грн.
17 297 тис. грн.
27 559 ТИС. грн.
2 0 713 тис. грн.



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

Облікові групи

Найменування
показників Будівлі та 

споруди

Машин 
и та

обладна
ння

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

Транспортні
засоби

Інші
основні
засоби

Бібліотечні
фонди МНМА Всього

На 01.01.2019р.

Первісна 
і вартість 950 817 619513 88 395 66 675 101 538 98 800 1 824 839

Накопичена 
І амортизація 481 791 154 482 47 719 43 916 0 538 98 800 827 246

: Залишкова 
вартість 469 026 465 031 40 676 22 759 101 0 0 997 593

Дооцінка

і Первісна 
! вартість

Надходження за період
; Первісна 
1 варіість 74 248 130 422 9 291 4 420 4 009 10 20 862 243 262

Вибуття за період

: Первісна 
1 вартість 1 433 28 444 825 1 627 40 1 486 5 883

і Накопичена 
! амортизація 715 28 444 825 40 1 486 3 538

Залишкова 
[ вартість 718 0 0 0 1 627 0 0 2 345

Амортизація
1

і Нарахування 
| амортизації 25 745 21 247 8 917 4014 0 10 20 862 80 795

На 31.12.2019р.

і Первісна 
! вартість 1 023 632 749 907 97 242 70 270 2 483 508 118 176 2 062 218

Накопичена
амортизація 506 821 175 701 56 192 47 105 0 508 118 176 904 503

1 Залишкова 
і вартість 516811 574 206 41 050 23 165 2 483 0 0 1 157715

Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів
здійснювалась по методу ФІФО. 

Балансова вартість запасів на кінець 2019 року складає 18 618 тис. грн., 
на кінець 2018 року складала 16 069 тис. грн., у тому числі (тис. грн.): 

31.12.2018р. 31.12.2019р. 
Сировина і матеріали 8236 8945 

■Паливо 6195 6817



Запасні частини 1535 2831
Малоцінні та швидкозношувані предмети 43 9
Тара
Товари 60 16

Дебіторська заборгованість 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.):

31.12.2018 р. 31.12.2019 р.
заборгованість за видані позики
робітникам підприємства 49 34
заборгованість за електроенергію 17 721

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена 
протягом дванадцяти місяців із дати балансу складає 108 475 тис. грн., у тому 
числі заборгованість за товари, роботи, послуги : 74 800 тис. грн.

Склад поточної дебіторської заборгованості (тис. грн.):
31.12.2018 р. 31.12.2019 р.

Дебіторська заборгованість по основній 
діяльності по розрахунками з іноземними 
підприємствами
Дебіторська заборгованість по основній 
діяльності по розрахункам з підприємствами
України 221 536 74 800
Фінансова дебіторська заборгованість:
за виданими авансами 21 856 23 718
по розрахункам з бюджетом: 

з ПДВ
з податку на прибуток 133 02 8521
держмито
пільги та субсидії 23 596 4
плата за землю 18 18

П Д Ф 0
виплати мобілізованим 119
виплати постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи та інша 33 16

v  інша поточна дебіторська заборгованість 5 407 1 283



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

31.12.2018 р. 31.12.2019 р.
Заборгованість, за строками непогашення до 12 
місяців, по розрахунками з клієнтами:
України 284 015 51 160

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

Кредиторська заборгованість.

Станом на 31 грудня 2019 р. Товариство не має кредиторської 
заборгованості по довгостроковим фінансовим зобов’язанням, але має поточну 
заборгованість по фінансовим зобов’язанням ( кредит банку) в сумі 32 527 тис. 
грн..

Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2018 р. 
складає 426 586 тис. грн., на 31 грудня 2019 р. складає 275 480 тис. грн., у 
тому числі:

31.12.2018р. 31.12.2019р.
короткострокові кредити банків

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 284 446 
тис. грн. на 31.12.2018 р., у сумі 143 666 тис. грн. на 31.12.2019 р.

«г
Відстрочені податкові зобов’язання та активи:

2019р. 
тис.грн.

32 527

41 977

99 185 17 015
19 647 18 581

7554 9 423
24 608 32 135

185 261 126 651
405 405

47 949 38 743



Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1 370

Використано відстрочених податкових зобов’язань за рахунок ^
поточного податку на прибуток
Використано відстрочених податкових активів за рахунок ^ 5
поточного податку на прибуток

Використано відстрочених податкових зобов’язань на 
збільшення резерву переоцінки пенсійних та довгострокових 0
соціальних зобов’язань за рахунок іншого капіталу в дооцінках
Використано відстрочених податкових зобов’язань на списання 
дооціненного основного засобу за рахунок дооцінки основних 0
засобів

Відстрочені податкові зобов’язання: на кінець звітного року 0

Відстрочені податкові активи: на кінець звітного року 745

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

Інформація за сегментами
Основним і пріоритетним видом діяльності Товариства є розподіл 

електроенергії. Доходи, отримані за цим сегментом, становлять 1 689 163 тис. 
грн. або 89,14 % 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 надає тільки послуги розподілу електроенергії, 
деталізація за видами продукції не здійснюється, оскільки така інформація не 
надається органам, відповідальним за прийняття управлінських рішень.

Географічні сегменти представляють формування виручки Товариства від 
розподілу електроенергії на території України (Вінницька область):__________

Регіон 2018р.,тис. грн. 2019р.,тис. грн.

Регіони України (Вінницька область) 3 814 888 1 689 163
і ...... .
Регіони за кордоном 0 0

. *■*
" Всього 3 814 888 1 689 163

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 31.12.2019 року були створені наступні забезпечення:
- під невикористані відпустки у сумі 35 875 тис. грн.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма 2.
Згідно вимогам МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», 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;

- 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

Дохід від надання послуг розподілу 
Дохід від реалізації реактивної електроенергії
Дохід від реалізації електроенергії для 
врегулювання небалансів електроенергії

Всього

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. Виграти визнаються на основі зв’язку між понесеними 
витратами і одержаним доходом від конкретних статей.

2019р.
тис.грн.

1 628 861 
49 227

11 075

1 689 163



Склад інших операційних доходів та витрат за 2019 рік наведено в
наступних таблицях:

Інші операційні доходи
2019р.

тис.грн.
Операційна оренда активів 25 201
Операційна курсова різниця 357
Реалізація оборотних активів 3 521
Штрафи, пені, неустойки 346
Утримання об’єктів житлово-комунального та 1 856соціально-культурного призначення
Дохід від цільового фінансування
Доходи від іншої операційної діяльності (додаткові 169 408роботи та послуги) та інші доходи
Всього 200 689
Інші операційні витрати

2019р. 
тис. грн.

Операційна оренда активів 2 524
Операційна курсова різниця 1 433
Реалізація оборотних активів 3285
Штрафи, пені, неустойки 2 383
Утримання об’єктів житлово-комунального та 2 500соціально-культурного призначення
Резерв сумнівних боргів 32 409
Витрати від іншої операційної діяльності (додаткові 38 456
роботи та послуги) та інші витрати
Всього 82 990

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:
Інші фінансові доходи

2019р.
тис. грн.

Відсотки банку по депозиту 125
Всього 125



Фінансові витрати
2019р. 

тис. грн.
Відсотки банку по кредиту 2 715
Ефект дисконту по довгострокових активах та 7 901
зобов’язаннях
Всього 10 616

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

2019р. 
тис. грн.

Податок на прибуток -  поточний 18 139
Використано відстрочених податкових активів за ^
рахунок поточного податку на прибуток
Використано відстрочених податкових зобов’язань за 
рахунок поточного податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток за рік: 18 764

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

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:

2019 р. 
тис. грн.

• фінансова допомога 213 246
гарантований внесок за електроенергію 10 830
інші надходження 15 590
Всього 239 666



У статті « Інші витрачання» відображені:

фінансова допомога
сплата господарських витрат та витрат на відрядження 
повернення невикористаних пільг та субсидій 
інші витрачання 
Всього

Чистий рух грошових коштів за звітний період

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

грошові кошти у касі 2 тис. грн.
залишок коштів на поточних рахунках у сумі 12 846 тис. грн.

Звіт про власний капітал - форма 4.
В примітках до звіту розкривається інформація про призначення і 

використання кожного елементу власного капіталу.
Станом на 31 грудня 2019 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 
1 135 747 тис. грн., у тому числі:

~ . Сума, тис.Стаття капіталу грн.

Статутний капітал 30 974
Капітал у дооцінках, який складається з резерву переоцінки
основних засобів: 209 289
Додатковий капітал 99 242
Резервний капітал 5 142 
Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду
становить 791 100

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток збільшився на суму 
амортизації резерву переоцінки основних фондів у розмірі 12 784 тис. грн.

2019 р. 
тис. грн.

179 876 
З 661 
2 365 

44 020 
229 922



Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій AT 
«Вінницяобленерго»:

№
п/п

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнахо
дження

Кількість
акцій

Від
загальної
кількості

акцій

Вид акцій

1

ТОВАРИСТВО 3 
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

2
GARENSIA

ENTERPRISES
EIMITED

НЕ
251633

Nafpliou, б. 
15, оф. 2nd 

Floor, 
Limassol, 3025

695 145 22,44%

проста,
бездоку-
ментарна

іменна

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬ

НІСТЮ 
"КОМПАНІЯ 3 
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

4 Інші (менше 5% в 
СФ) - - 79 208 2,57%

проста,
бездоку-
ментарна

іменна
Всього 3 097 366 100%
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