
Титульний аркуш

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор  Поліщук А.Л.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

за              рік2020

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

00130694

вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, 21050

(0432) 52-50-59, (0432)52-50-11

kanc@voe.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

29.04.2021

№ 08.25-5814

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення)

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

http://www.voe.com.ua/shareholders/corporate_information/richn
a-informaciya-emitenta-za-2020-rik

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким 
затверджено річну інформацію, або дата та рішення 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 
інформацію емітента (за наявності)

рішення наглядової ради емітента, 28.04.2021, 
протокол №28/04/2021

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Зміст

1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента. X

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 
та відсоток їх акцій (часток, паїв):

1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в
 разі їх звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
 якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику
 грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 
вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 
та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
 акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 
обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність. X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації. X
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33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 
здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 
активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 
іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 
іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту) X

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності:

1. Вид діяльності: Розподіл електричної енергії.
    Номер ліцензії: №1414.
    Дата видачі: 13.11.2018р.
    Орган державної влади, що видав ліцензію: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.
Прогноз щодо продовження строку дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, є дійсною необмежений  період часу, 
починаючи з 01 січня 2019 року. Ліцензія видана на необмежений строк згідно п.12 ст.13 Закону України  № 222-
VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності " від 02.03.2015 р. (зі змінами). Ліцензію на право 
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської 
діяльності видано АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" відповідно до Постанови НКРЕКП від 13.11.2018р. № 1414. Згідно із
 частиною п’ятою розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 26.11.2015 № 835-VIII 
визначено, що до 01.01.2019 набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу 
ліцензії на його офіційному веб-сайті. Оприлюднення Постанови НКРЕКП від 13.11.2018р. № 1414  здійснено  
14.11.2018р на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.

2. Вид діяльності: Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на 
рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації(спеціальності (професії) та
 ліцензовані обсяги прийому вказані у додатку).
    Номер ліцензії: Серія АЕ №458637.
    Дата видачі: 07.07.2014р.
    Орган державної влади, що видав ліцензію: Міністерство освіти і науки України.
Прогноз щодо продовження строку дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова, є дійсною необмежений  
період часу, починаючи з 03.06.2014 р. Ліцензія безстрокова згідно Закону України  № 222-VIII "Про ліцензування 
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видів господарської діяльності " від 02.03.2015 р. (зі змінами).

3. Вид діяльності: Провадження господарської діяльністі з будівництва об’єктів, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками (СС2, СС3).
    Дата видачі: 26.02.2020р.
    Орган державної влади, що видав ліцензію: ліцензія видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією 
України, в електронному вигляді, згідно наказу №14-Л від 26.02.2020р.
Прогноз щодо продовження строку дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова, є дійсною необмежений  
період часу, починаючи з 26.02.2020 р. Ліцензія безстрокова згідно Закону України  № 222-VIII "Про ліцензування 
видів господарської діяльності " від 02.03.2015 р. (зі змінами).

Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня.

Послугами рейтингового агенства в звітному періоді Товариство не користувалось.

 1. Інформація по судовим справам та претензіям АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік:

 1.1. Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" або дочірнього підприємства станом на початок 2020 року, стороною в яких виступає 
Товариство, його дочірнє підприємство, посадові особи – відсутні.

 1.2. Судові справи, провадження за якими відкрито у звітному 2020 році на суму 1 або більше відсотків активів 
Товариства або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, його дочірнє
 підприємство, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному 2020 році – відсутні.

1.3.  Протягом 2020 року до АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" пред'явлено 63 позовних заяв на суму 6 407 089,38 грн., із 
них 46 – відмовлено на суму 5 494 951,72 грн., зокрема: про стягнення заборгованості у розмірі 1 700 000,00 грн. 
штрафу та 1 700 000,00 грн. пені, затверджених постановою НКРЕКП від 15.04.2020 №809, про стягнення штрафу у 
розмірі 425 000,00 грн. та пені у розмірі 425 000,00 грн., затверджених постановою НКРЕКП від 05.11.2019 року 
№2302 (залишено без розгляду), про скасування рішення комісії з розгляду актів ПРРЕЕ; 11 – задоволено на суму 
608 209,62 грн., зокрема: виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі 133 173,36 грн., 9 – на 
розгляді, із них 3 – пред'явлені до 2020 року, зокрема: про стягнення в рамках кримінальних справ моральної шкоди 
на суму 7 005 000,00 грн. та матеріальної шкоди на суму 354 100,00 грн. 
 
1.4.  Протягом 2020 року АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" пред'явлено 70 позовних заяв на суму 10 634 613,15 грн., із 
них задоволено на користь АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 49 заяв на суму 8 214 783,99 грн., зокрема: про стягнення 
вартості безобліково використаної електричної енергії на суму 2 964 889,34 грн., про стягнення заборгованості за 
договором електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії з ДП ЗД "Укрінтеренерго" на 
суму 4 653 256,42 грн. (задоволено на користь АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"). 

1.5.  Протягом 2020 року АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" пред’явило до контрагентів 375 претензій на суму 13 328 
583,65 грн., із них 147 претензій – задоволено на суму 7 763 668,35 грн., зокрема: щодо прострочення оплати за 
оренду малих гідроелектростанцій на суму 4 712 570,54 грн., щодо несвоєчасної оплати за врегулювання небалансів 
електричної енергії на суму 1 341 081,72 грн. 

1.6. До АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" пред'явлено 9 претензій на суму 3 450 089,09 грн. Із них 5 – відмовлено на суму
 3 438 220,00 грн., зокрема: щодо накладення штрафу у розмірі 1 700 000,00 грн. та пені у розмірі 1 700 000,00 грн., 
затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1470,  1 претензія задоволена на суму 11 869,09 грн.  
(відшкодування шкоди, заподіяну третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди внаслідок експлуатації 
транспортного засобу АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"), інші – на розгляді. 

2. Компенсації за порушення трудового законодавства:

2.1. Поновлено на роботі, виплачено середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 20.10.2017 по 
22.10.2018 в сумі 116 076,78 грн (сто шістнадцять тисяч сімдесят шість гривень 78 копійок) та моральну шкоду  у 
розмірі 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок) гр. Чехову О.І., згідно рішення Тульчинського районного суду 
Вінницької області від 26.12.2019 року. Оплата  – 121 076,78 грн. здійснена в квітні 2020 року на зарплатний рахунок
 гр. Чехова О.І.

2.2. Виплачено суму середнього заробітку, що зберігається за працівником прийнятим на військову службу за 
контрактом під час дії особливого періоду, з 23.10.2018 по 26.12.2019 у розмірі 133 173,36 грн. (сто тридцять три 
тисячі сто сімдесят три гривні 36 копійок) гр. Чехову О.І., згідно рішення Тульчинського районного суду Вінницької 
області від 16.10.2020. Оплата – 133 173,36 грн.  Здійснена в жовтні 2020 року на зарплатний рахунок гр. Чехова О.І.

Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток 
їх акцій (часток, паїв) відображена та включає: інформацію про органи управління;  інформацію про посадових осіб 
емітента (інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; інформація про володіння посадовими 
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особами емітента акціями емітента; інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення).

Установчими документами Товариства не передбачено будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

На момент створення Товариства: фізичних осіб - засновників та/або учасників Товариства не було.

Звіт про корпоративне управління містить інформацію:
- про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
- про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- про проведені загальні збори акціонерів;
- про наглядову раду;
- про виконавчий орган;
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

Власники значних пакетів акцій:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об'єднання», код ЄДРПОУ 31443937, володіє 
1548683 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 50,0 % статутного капіталу;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА» (Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-
ФОНД АКЦІЙ»), код ЄДРПОУ 34486135-2321595, володіє 774330 штук простих іменних акцій Товариства, що 
складає 24,999628 % статутного капіталу;
- GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр), код НЕ 251633, володіє 695145 штук простих іменних акцій 
Товариства, що складає 22,443101 % статутного капіталу.
Інші особи не володіють значними пакетами акцій  Товариства.

Фізичних осіб, які володіють 5 і більше відсотків акцій Товариства - немає.

У звітному періоді зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій - не відбувалась.

У звітному періоді зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не відбувалась.

 У звітному періоді зміна осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій - не відбувалась.

В інформації про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або 
допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - наведена інформація щодо випуску 
акцій емітента.

Облігації (в т.ч. процентні) емітентом не випускались.

Інші  цінні папери емітентом не випускались.

Похідні цінні папери емітентом не випускались.

Боргові цінні папери емітентом не випускались.

Придбання власних акцій протягом звітного періоду не здійснювалось.

Звіт про стан об’єкта нерухомості не заповнено, оскільки протягом звітного періоду Товариство не здійснювало емісії
 цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) 
житлового будівництва.

У власності працівників емітента відсутні інші цінні папери (крім акцій) емітента, так як будь-які інші цінні папери 
емітентом не випускались.

У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента - немає.

Дивіденди за звітний період та за період, що передував звітному - не нараховувались та не виплачувались.  Часткова 
виплата дивідендів за попередні періоди проводилась в 2020 році в сумі 1250,27 грн.

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента включає: інформацію про основні засоби емітента (за 
залишковою вартістю); інформацію щодо вартості чистих активів емітента; інформацію про зобов'язання та 
забезпечення емітента; інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; інформацію про 
собівартість реалізованої продукції;  інформацію про осіб, послугами яких користується емітент.

Інформація про зобов"язання емітента: за кожним випуском облігацій; за іпотечними цінними паперами; за 
сертифікатами ФОН; за векселями; за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами; за 
фінансовими інвестиціями в корпоративні права - відсутня.

Інформація про обсяги виробництва основних видів продукції - відсутня.
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Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

Інформація про вчинення значних правочинів:
1. 25 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання від 25.11.2020 р. 
№25/11/2020 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: затвердити умови 
Генерального кредитного договору, що укладається між АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», TOB «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», 
TOB «ЕНЕРА СХІД» та  АБ «УКРГАЗБАНК» терміном кредитування на 36 місяців із загальним лімітом 202 000 
тис. грн. 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.11.2020 р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення: Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО";
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 202 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 447 102 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 13,95893%;
Предмет правочину: отримання банківського кредиту;
Дата вчинення правочину: 27.11.2020р.;
URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо 
надання згоди на вчинення значних правочинів: https://voe.com.ua/shareholders/corporate_information/povidomlennya-
pro-vynyknennya-osoblyvoyi-informaciyi-16.

2. 25 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання від 25.11.2020 р. 
№25/11/2020 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: затвердити умови 
договору застави (обладнання), згідно якого АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» передає в заставу АБ «УКРГАЗБАНК» 
належне АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» обладнання, загальна вартість якого становить 183 987,857 тис. грн., без ПДВ.
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.11.2020 р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення: Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО";
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 183 987,857 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 447 102 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,71423%;
Предмет правочину: надання майна в заставу;
Дата вчинення правочину: 27.11.2020р.;
URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо 
надання згоди на вчинення значних правочинів: https://voe.com.ua/shareholders/corporate_information/povidomlennya-
pro-vynyknennya-osoblyvoyi-informaciyi-16.

3. 25 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання від 25.11.2020 р. 
№25/11/2020 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: затвердити умови 
договору застави, згідно якого AT «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» передає в заставу АБ «УКРГАЗБАНК» належне AT 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» обладнання, загальна вартість якого становить 147 575,246,00 тис. грн., без ПДВ.
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.11.2020 р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення: Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО";
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 147 575,246 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 447 102 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 10,19799%;
Предмет правочину: надання майна в заставу;
Дата вчинення правочину: 18.12.2020р.;
URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо 
надання згоди на вчинення значних правочинів: https://voe.com.ua/shareholders/corporate_information/povidomlennya-
pro-vynyknennya-osoblyvoyi-informaciyi-16. 

4. 25 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання від 25.11.2020 р. 
№25/11/2020 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: затвердити умови 
договору поруки, згідно якого АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» виступає поручителем АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та 
ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» перед АБ «УКРГАЗБАНК» з терміном кредитування 36 місяців та загальним лімітом у 
сумі 145 000 тис.грн. 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.11.2020 р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення: Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО";
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 145 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 447 102 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 10,02003%;
Предмет правочину: поручительство перед кредитором за виконання боржником його зобов'язань;
Дата вчинення правочину: 15.12.2020р.;
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URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо 
надання згоди на вчинення значних правочинів: https://voe.com.ua/shareholders/corporate_information/povidomlennya-
pro-vynyknennya-osoblyvoyi-informaciyi-16. 

5. 25 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання від 25.11.2020 р. 
№25/11/2020 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: затвердити умови 
договору поруки, згідно якого АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» виступає поручителем АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та 
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» перед АБ «УКРГАЗБАНК» з терміном кредитування 36 місяців та загальним лімітом у сумі 
203 000 тис. грн. 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.11.2020 р.;
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення: Наглядова рада АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО";
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 203 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 447 102 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,02804%;
Предмет правочину: поручительство перед кредитором за виконання боржником його зобов'язань;
Дата вчинення правочину: 18.12.2020р.;
URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо 
надання згоди на вчинення значних правочинів: https://voe.com.ua/shareholders/corporate_information/povidomlennya-
pro-vynyknennya-osoblyvoyi-informaciyi-16.

Вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не відбувалось.

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 
існування яких створює заінтересованість - відсутня.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних 
паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) - відсутня.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка 
наявна в емітента - відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють 
контроль над емітентом - відсутня.

У відомостях щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 
періоду поле "Дата оприлюднення Повідомлення …" не зазначається, оскільки АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" є 
приватним акціонерним товариством, щодо цінних паперів якого не здійснювалася публічна пропозиція (п. 4 ст. 39 
Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок").

Інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - відсутня.

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним покриттям - відсутня.

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбувались протягом звітного періоду - відсутня.

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до 
складу іпотечного покриття - відсутня.

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на 
кінець звітного періоду - відсутні.

Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне 
покриття станом на кінець звітного року - відсутні.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - 
відсутня.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - відсутня.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів - відсутня.

Основні відомості про ФОН - відсутні.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН - відсутня.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - відсутня.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН - не проводився.

Правила ФОН - відсутні.

Посадові особи Товариства, які володіють акціями емітента, є фізичними особами; посадових осіб-юридичних осіб, 
які володіють акціями емітента - немає.

Станом на 31.12.2020 р. юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

© SMA 001306942020 р.



До складу АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" в 2020 році входили  дочірнє підприємство  „Готель „Енергетик” та 
товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА ВІННИЦЯ", в зв’язку з чим подається  річна Консолідована 
фінансова звітність за 2020 рік, складена відповідно  до МСФЗ, а саме: Консолідований  баланс (Звіт про фінансовий
 стан) форма №1-к, Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма №2-к, 
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) форма № 3-к, Консолідований звіт про власний 
капітал форма №4-к  та  Примітки до консолідованої фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності.
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку),

 який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),

 який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

ФІЛІЯ - ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ 

302076

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

380805

3) IBAN

6) IBAN

UA 753020760000000260093012845

UA 643808050000000026009440186

35.13

43.21

33.14

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Розподілення електроенергії

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання

Електромонтажні роботи

4. Територія (область) Вiнницька

АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

20.07.2004

30973660,00

2. Скорочене 

найменування (за 

наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії

 41248. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРА 
ВІННИЦЯ"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

418353593) ідентифікаційний код юридичної особи

21037, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 1314) місцезнаходження

5) опис: АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", яке є правонаступником всіх прав та зобов'язань ПАТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", було єдиним засновником (учасником) ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" 
(протокол № 2/2017 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 
26.12.2017 р.); частка АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у статутному капіталі  ТОВ "ЕНЕРА 
ВІННИЦЯ" становила 100 % (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ; 
вкладом (внеском) АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у статутний капітал ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" 
були грошові кошти у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок); АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" мало право брати участь в управлінні справами  і в контролі за 
діяльністю  ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" в порядку, обумовленому Статутом ТОВ "ЕНЕРА 
ВІННИЦЯ" та чинним законодавством України.
- АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», згідно Закону України «Про ринок електричної енергії», є 
оператором системи розподілу;
- ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”, згідно Закону України «Про ринок електричної енергії», є 
електропостачальником;
- 11 червня 2020 року набирала чинності ч.2 ст.47 Закону України «Про ринок електричної 
енергії», згідно якої оператору системи розподілу (зокрема, АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») 
забороняється мати на праві власності чи в управлінні частки в статутному капіталі суб’єкта 
господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (зокрема, ТОВ 
“ЕНЕРА ВІННИЦЯ”) або передачі електричної енергії, у зв’язку з чим виникла необхідність 
здійснити до 11 червня 2020 року продаж АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» належної йому частки у 
статутному капіталі ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”;
-  27 травня 2020 року між Продавцем - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
і Покупцем 1 - ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД [GARENSIA ENTERPRISES LIMITED] та 
Покупцем 2  - ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД [ENERGY STANDARD REAL 
ESTATE LIMITED]  були укладені договори купівлі-продажу частки щодо купівлі-продажу 
часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА 
ВІННИЦЯ», та складені і підписані Акти приймання-передачі частки у статутному капіталі 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» згідно яких 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» передало у власність, а ГАРЕНСІА 
ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД [GARENSIA ENTERPRISES LIMITED] та ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД 
РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД [ENERGY STANDARD REAL ESTATE LIMITED] прийняли у 
власність частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (ідентифікаційний код 41835359, місцезнаходження: Україна, 21037, 
Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Пирогова, будинок 131).

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "БАРСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ 
"АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Заводська, буд. 4, с. Балки, Барський район, Вiнницька область, 23006, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "БАРСЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу Товариства, як 
виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному директору та 
виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має організаційну 
структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення виробничо-
господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, відкриває в
 установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі своїм 
найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, галузевих 
нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих документів 
Товариства. Код ЄДРПОУ : 25510185.

 Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "БЕРШАДСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Шевченка, буд. 24, м. Бершадь, Бершадський район, Вiнницька 
область, 24400, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "БЕРШАДСЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу Товариства, як 
виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному директору та 
виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має організаційну 
структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення виробничо-
господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, відкриває в
 установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі своїм 
найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, галузевих 
нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих документів 
Товариства. Код ЄДРПОУ : 25509897.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ВІННИЦЬКІ МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Пирогова, буд. 174, м. Вінниця, Ленінський район, Вiнницька область, 
21008, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "ВІННИЦЬКІ МЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу Товариства, як 
виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному директору та 
виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має організаційну 
структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення виробничо-
господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, відкриває в
 установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі своїм 
найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, галузевих 
нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих документів 
Товариства. Код ЄДРПОУ : 25509880.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЗАМОСТЯНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Гніванське шосе, буд. 2, м. Вінниця, Вiнницька область, 21008, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "ЗАМОСТЯНСЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу Товариства, 
як виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному директору та 
виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має організаційну 
структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення виробничо-
господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, відкриває в
 установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі своїм 
найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, галузевих 
нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих документів 
Товариства. Код ЄДРПОУ : 25512876.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ІЛЛІНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Європейська, буд. 33, м. Іллінці, Іллінецький район, Вiнницька 
область, 22700, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "ІЛЛІНЕЦЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу Товариства, як 
виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному директору та 
виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має організаційну 
структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення виробничо-
господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, відкриває в
 установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі своїм 
найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, галузевих 
нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих документів 
Товариства. Код ЄДРПОУ : 25510216.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "КАЛИНІВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Промислова, буд. 16, м. Калинівка, Калинівський район, Вiнницька 
область, 22400, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "КАЛИНІВСЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу Товариства, як
 виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному директору та 
виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має організаційну 
структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення виробничо-
господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, відкриває в
 установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі своїм 
найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, галузевих 
нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих документів 
Товариства. Код ЄДРПОУ : 25510222.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "КОЗЯТИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Ярослава Мудрого, буд. 172, с. Сигнал, Козятинський район, 
Вiнницька область, 22100, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "КОЗЯТИНСЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу Товариства, 
як виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному директору та 
виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має організаційну 
структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення виробничо-
господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, відкриває в
 установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі своїм 
найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, галузевих 
нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих документів 
Товариства. Код ЄДРПОУ : 25510239.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "КРИЖОПІЛЬСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Залізної дивізії, буд. 81, смт. Крижопіль, Крижопільський район, 
Вiнницька область, 24600, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "КРИЖОПІЛЬСЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу 
Товариства, як виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному 
директору та виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має 
організаційну структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення 
виробничо-господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, 
відкриває в установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі 
своїм найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, 
галузевих нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих 
документів Товариства. Код ЄДРПОУ : 25510245.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© SMA 001306942020 р. 



15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Полтавська, буд. 87, м. Могилів-Подільський, Вiнницька область, 
24000, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу 
Товариства, як виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному 
директору та виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має 
організаційну структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення 
виробничо-господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, 
відкриває в установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі 
своїм найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, 
галузевих нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих 
документів Товариства. Код ЄДРПОУ : 25510334.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© SMA 001306942020 р. 



15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ТУЛЬЧИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Пушкіна, буд. 1 А, м. Тульчин, Тульчинський район, Вiнницька 
область, 23600, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "ТУЛЬЧИНСЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу Товариства, 
як виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному директору та 
виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має організаційну 
структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення виробничо-
господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, відкриває в
 установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі своїм 
найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, галузевих 
нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих документів 
Товариства. Код ЄДРПОУ : 25510311.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© SMA 001306942020 р. 



15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ХМІЛЬНИЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Столярчука, буд. 19, м. Хмільник, Вiнницька область, 22000, УКРАЇНА2) місцезнаходження

3) опис: СО "ХМІЛЬНИЦЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу Товариства, 
як виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному директору та 
виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має організаційну 
структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення виробничо-
господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, відкриває в
 установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі своїм 
найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, галузевих 
нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих документів 
Товариства. Код ЄДРПОУ : 25510305.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© SMA 001306942020 р. 



15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ШАРГОРОДСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1) найменування

вул. Героїв майдану, буд. 308, м. Шаргород, Шаргородський район, 
Вiнницька область, 23500, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: СО "ШАРГОРОДСЬКІ ЕМ" АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" входить до складу Товариства,
 як виробничий підрозділ і підпорядковується безпосередньо Генеральному директору та 
виконавчому органу Товариства - Дирекції. ЕМ не є юридичною особою. ЕМ має організаційну 
структуру та штатний розпис, затверджений Товариством. ЕМ для ведення виробничо-
господарської діяльності, передбаченої Статутом Товариства та Положенням про СО, відкриває в
 установах банків поточні та інші рахунки. Має круглу печатку і відповідні штампи зі своїм 
найменуванням. Свою діяльність ЕМ здійснює на підставі чинного законодавства, галузевих 
нормативних документів, Статуту товариства, Положення про СО та розпорядчих документів 
Товариства. Код ЄДРПОУ : 25510274.

Інформація про функції, які виконує структурна одиниця:
1. Розподіл (передача) електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Будівництво, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт електричного 
обладнання, систем зв’язку, автоматики та релейного захисту, вимірювальних комплексів, вузлів 
обліку енергії.
3. Виконання будівельних, пусконалагоджувальних та налагоджувальних робіт, як для власних 
потреб, так і для потреб сторонніх організацій, установ, окремих громадян.
4. Надання транспортних послуг.
5. Виконання проектно-кошторисних, інженерно-пошукових, проектно-налагоджувальних, 
будівельно-монтажних робіт.
6. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© SMA 001306942020 р. 



17. Штрафні санкції емітента

№

з/п

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено штрафну 

санкцію

Орган, який наклав 

штрафну санкцію

Вид стягнення Інформація про виконання

1 2 3 4 5

1 Рішення  № 52/20-

р/к, 24.12.2019

АК ВОТВ АМКУ Штраф Оплочено - 68 000,00 грн., платіжне 

доручення № 700 від 12.02.2020 р.

Опис: Штраф нарахований за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, згідно Рішення АК 

ВОТВ АМКУ від 24.12.2019 р. №52/20-р/к у справі №03-08/22-19.

© SMA 001306942020 р. 



18. Опис бізнесу

Акцiонерне  товариство  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО") - є   юридичною  

особою.  Організаційно-правовою формою Товариства є акціонерне товариство. Товариство за типом є 

приватним акціонерним товариством. 

Товариство є правонаступником майна, прав та обов’язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства 

«Акціонерна компанія Вінницяобленерго», яке, у свою чергу, є правонаступником Державної акціонерної 
енергетичної компанії «Вінницяобленерго». 

 Вiдповiдно  до  рiшення  загальних  зборiв  акцiонерiв  вiд  11  грудня  1998р.  Державна  акцiонерна  

енергопостачальна  компанiя " Вiнницяобленерго" (ДАЕК " Вiнницяобленерго")  отримала  назву  ВАТ 

"АК Вiнницяобленерго".

На  момент  переiменування  ДАЕК "Вiнницяобленерго" у  ВАТ "АК Вiнницяобленерго"  iснувало  7  

структурних  одиниць,  а  саме :

1. Вiнницькi  схiднi  електричнi  мережi

2. Вiнницькi  центральнi електричнi  мережi

3. Вiнницькi  тепловi  мережi

4. Вiнницяенергоавтотранс
5. Вiнницяенергоналадка
6. Енергорембуд
7. Вiнницяенергозабезпечення

    Згiдно  рiшення  загальних  зборiв  акцiонерiв  вiд  25  листопада  1999р.  У  ВАТ"АК 

Вiнницяобленерго"  вiдбулось  затвердження   органiзацiйної  структури. Вiдповiдно  до  проведених  

зборiв,  структурнi  одиницi  "Вiнницькi  схiднi  електричнi  мережi"  та  "Вiнницькi  центральнi  

електричнi  мережi"  були  реорганiзованi  в  структурнi  одиницi "Вiнницькi  схiднi  високовольтнi  

електричнi  мережi"  та  "Вiнницькi  центральнi  високовольтнi  електричнi  мережi". З  їх  складу  

виведенi  райони  електричних  мереж,  якi  iснували  в  цих  одиницях  на  правах  цехових  господарств  

i  на  базi  їх майна   були  створенi  структурнi  одиницi      вiдповiдно  до  адмiнiстративних  районiв  

областi,   напряму пiдпорядкованi ВАТ "АК Вiнницяобленерго".

В  подальшому  структура  управлiння  ВАТ "АК Вiнницяобленерго"  продовжувала  вдосконалюватись  i  

тому  загальними  зборами  акцiонерiв  вiд  24.06.2004р. було  прийняте  рiшення  про  реорганiзацiю  

ВЦВЕМ  та  ВСВЕМ  шляхом  злиття  в  одну  структурну  одиницю  "Вiнницькi  високовольтнi  

електричнi  мережi". Структурна  одиниця  "Енергорембуд"  набула  статусу  дочiрнього  пiдприємства 

"Вiнницяенергорембуд"  з  власним  статутом  та  положеннями. З 1.10.2005р. Було реорганiзовано  СО 

"Вiнницяенергозабезпечення" та  СО "Вiнницяенергоавтотранс" в одну структурну одиницю " 

Матерiально-технiчне забезпечення та автотранспорт".

  На  позачергових  загальних зборах акціонерів товариства  від 10.11.2010 р. було прийняте  рішення, 

відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", про зміну назви товариства з ВАТ "АК 

Вінницяобленерго" на Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго", яке набуло чинності з 10 

березня 2011 року включно; також було прийняте рішення   про  ліквідацію дочірнього підприємства 

"Вінницяенергорембуд"  (протокол №3/2010 від  10.11.10 р.) . 

  Відповідно рішення  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від  25.07.2012 р. було 

ліквідовано структурну одиницю "Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт" (протокол 

№2/2012 від 25.07.12р.).

  Відповідно рішення Річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 30.04.2015 р. 

було ліквідовано СО «Вінницькі високовольтні електричні мережі»  та СО "Вінницяенергоналадка" ПАТ 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (протокол №2/2015 від 30.04.2015 р.).

  Згiдно  проведених  змiн  в  органiзацiйнiй  структурi  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",   до складу 

Товариства  входили 28  структурних  одиниць ( 28 СО ЕМ),  якi  не  були  юридичними  особами  i  дiяли 

 на  пiдставi  положень  та   дочірнє підприємство  „Готель „Енергетик”, яке діє на пiдставi статуту, 

затвердженого загальними  зборами акцiонерiв.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019р. 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 «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) є правонаступником всіх 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
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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”. 

  На початок 2020 року діяла організаційна структура Товариства, яка була прийнята в вересні 2019 року 

(погоджена Протоколом засідання Наглядової ради №24/09/2019 від 24.09.2019 року). 

    До організаційної структури входили 12 структурних одиниць електричних мереж та ДП «Готель 

«Енергетик».

Крім того, в організаційній структурі виділено адміністраторів відділу прийому замовлень Сервісного 

Центру обслуговування клієнтів структурних одиниць електричних мереж (в тому числі в дільницях).

  Протягом 2020 року проведено роботу щодо  внесення змін та формування в зв’язку з цим нових 

організаційних структур Товариства (Протоколи засідання Наглядової ради №24/07/2020 від 24.07.2020р., 

№01/09/2020 від 01.09.2020 року):

- 24.07.2020р. Наглядовою радою погоджено внесення змін до організаційної структури Товариства, 

шляхом викладення її у новій редакції і введенням в дію з 01.10.2020р. Згідно нової організаційної 
структури: 

  виключено посаду «Заступник директора КБІ з інвестицій» та «Тендерний відділ»;

  створено «Службу закупівель» з підпорядкуванням Генеральному директору. В складі «Служби 

закупівель» створено «Відділ з закупівель робіт та послуг» та «Відділ з закупівель товарів»;

  «Відділ по роботі з інвестиційною програмою» підпорядковано  директору з капітального будівництва 

та інвестицій;

  виключено ДП «Готель «Енергетик».

- 01.09.2020р. Наглядовою радою погоджено внесення змін до організаційної структури Товариства від 

24.07.2020р. Шляхом викладення її в новій редакції в зв’язку з виключенням підрозділу «Їдальня» та 

включенням підрозділу «Буфет». Дана організаційна структура введена в дію з 01.12.2020р.

  За 2020 рік середньооблікова кількість штатних працівників становила 4088 осіб.

  Середня кількість працівників, які не перебували в обліковому складі Товариства (позаштатні) за 2020р. 

становить  36 осіб, з них працюючі за зовнішнім сумісництвом - 11 осіб, працюючі за цивільно-правовими 

договорами - 25 осіб.

  Працівників, які в 2020 році працювали в умовах неповного робочого часу (за ініціативою адміністрації), 
немає.

Фонд оплати праці штатних працівників за 2020 рік  становить 778567,4 тис.грн. 

  В порівнянні  з  попереднім роком фонд оплати праці штатних  працівників збільшився  на 200470,8 

тис.грн.  (в 2019р. ФОП штатних працівників (з ДП «Готель «Енергетик») становив – 578096,6 тис.грн.).

  Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним 

потребам емітента. 

  Професійна підготовка та підвищення кваліфікації працівників Товариства з основних виробничих 

професій здійснюється переважно у власному Учбовому центрі.  На кожну професію в УЦ розроблені 
типові навчальні плани та програми.

  В 2020 році навчання працівників АТ «Вінницяобленерго» здійснювалось на підставі наказів «Про 

організацію навчання працівників АТ «Вінницяобленерго» від 16.12.2019р. № 472 та «Про організацію 

навчання працівників  АТ  «Вінницяобленерго» в  ІІ-му півріччі 2020 року» від 10.06.2020р. № 205,  якими
 затверджено  Плани навчання на 2020 рік, та забезпечено:

 -курсове навчання новоприйнятих та призначених на посади працівників, для  яких курсове навчання в с 

пеціалізованих навчальних закладах  є обов’язковим, а також інших працівників оперативного та 

оперативно - виробничого персоналу з дотриманням вимог  щодо періодичності їх навчання; 

 - спеціальну підготовку прийнятого на роботу персоналу, який забезпечує виробничі процеси Товариства, 

 та персоналу, що виконує роботи підвищеної небезпеки, за індивідуальними програмами підготовки з 

урахуванням освіти, кваліфікації, попереднього досвіду роботи і з дотриманням обов’язкових  етапів 

Інформація про чисельність працівників
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підготовки.

У звітному  році за рахунок коштів Товариства пройшли навчання  567 чол. , в т.ч.:

 в Учбовому центрі Товариства  – 499 чол. За спеціальностями:

Ел.монтери з експл.розподільних мереж                           -  100 чол.

Ел.монтери ОВБ                                                                     -    61 чол.

Ел.монтери з ремонту і монтажу КЛ                                   -    11 чол.

Ел.монтери з випробувань і вимірювань                             -    10 чол.

Ел.монтери з обслуговування підстанцій                            -    33 чол.

Машиністи автовишки і автогідро-підіймача                     -    19 чол.

Стропальники                                                                           -     38  чол.

Контролери  енергонагляду                                                   -     33 чол.

Ел.слюсарі з ремонту устатк. Розпод.пристроїв                  -      7 чол.

Ел. Монтери з ремонту ПЛ                                                      -     10 чол.

Ел. Монтери з експлуатації ел.лічильників                           -    29 чол.

Диспетчери РЕМ                                                                      -   35  чол.

Майстри з експлуатації розподільних мереж                       -   24  чол.

Майстри служби підстанцій 35 кВ і вище                             -     5  чол.

З питань ОП (керівники, спеціалісти) Правил ОП під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
 пристроїв і відповідного обладнання                                   -    56  чол.

Інженери з технічного аудиту                                                  -    21 чол.

Інженери ВТГ                                                                              -     7  чол.

 В  інших навчальних закладах - участь в тематичних семінарах, конференціях відповідно профілю 

діяльності взяли участь 68 керівних працівників та спеціалістів Товариства.

    АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» входить  до складу членів (учасників) Громадської спілки «Асоціація 

операторів розподільчих електричних мереж» (місцезнаходження: 01010, м.Київ, Печерський район, вул. 

Омеляновича-Павленка, буд. 4/6) та продовжувало приймати участь в діяльності Асоціації протягом 2020 

року. 

    Основною метою діяльності Асоціації є задоволення  та захист законних економічних  і соціальних 

інтересів її членів, що досягається шляхом взаємодії представників Асоціації з органами, які здійснюють 

регулювання та державне управління у сфері енергетики, участі у розробці пропозицій щодо 

вдосконалення первинного та вторинного законодавства у цій галузі,  а також у висвітленні проблем та 

роз’ясненні можливих механізмів та інструментів виведення системи розподілу з кризового стану та 

забезпечення її сталого розвитку. 

Основні завдання:

- сприяння розподільчим енергокомпаніям у налагодженні надійного, безпечного, ефективного та 

раціонального розподілу електроенергії;
- участь у процедурі вдосконалення механізму підключення нових потужностей до системи розподілу;

- сприяння впровадженню в галузі недискримінаційних мережевих тарифів, що забезпечуватимуть 

необхідні інвестиції для модернізації та розвитку розподільчих електромереж;

- створення умов для впровадження у цій сфері інноваційних технологій (smart grid, інтеграція об’єктів 

відновлюваної енергетики, накопичувачі електроенергії, мережі для електромобілів);

- участь у процесі гармонізації вітчизняного законодавства з електроенергетики з відповідним 

законодавством ЄС;

- сприяння адаптації розподільчих компаній до роботи в умовах нового ринку електроенергії (з 

урахуванням кращого європейського та міжнародного досвіду);

- участь в інформаційних та просвітницьких заходах з питань розподілу електроенергії, а також їх 

організація;

- входження до європейських, міжнародних асоціацій та інших структур, що об’єднують розподільчі 
енергокомпанії. 
   Асоціація бере участь:

-  у розробці пропозицій щодо напрямків, умов та перспектив розвитку енергетичного комплексу України;

-  у засіданнях, робочих групах, нарадах тощо з питань розвитку та функціонування ринку електроенергії 
України, розробки визначених Енергетичною стратегією програм розвитку енергетики України за 

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
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Будь-яких пропозицій щодо реорганізації АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" з боку третіх осіб протягом 

звітного періоду не надходило.

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.

Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом строку корисної експлуатації активів.

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 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).

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 на протязі 12 місяців після дати балансу.

Решта заборгованості класифікується як довгострокова.

  АТ «Вінницяобленерго» розподіляє (передає) електроенергію споживачам міста Вінниці та Вінницької 
області через мережі своїх структурних одиниць – 12 районних електричних мереж. Товариством 

укладено з споживачами 799 тисяч 693 договори про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 
енергії, в тому числі побутових 777 тисяч 696 договорів. Загальна кількість юридичних споживачів 

складає 21 тисяча 997 із них промислові – 1 424, сільськогосподарські - 1 433, інші непромислові – 19 140.

Протягом 2020 року споживачам Вінницької області було розподілено  (передано) електричної енергії 2 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

галузевими напрямками, включаючи комплексне використання енергетичних ресурсів;

-  у розробці пропозицій щодо вдосконалення податкового, бюджетного та іншого законодавства для 

залучення інвестицій в енергетичну галузь, прозорості ціно- та тарифоутворення в електроенергетиці, 
забезпечення справедливих умов та правил функціонування ринку електричної енергії України, 

також Асоціація сприяє:

-  реалізації програм у сфері виробництва, передачі та постачання електроенергії, в тому числі з 

відновлювальних (альтернативних) джерел, а також реконструкції діючих та будівництва нових об’єктів 

енергетики, включаючи атомну енергетику;

-  членам Асоціації у пошуку нових ринків збуту робіт та послуг, в оволодінні сучасними знаннями та 

навичками роботи в енергетиці;
-  розробці та реалізації програм з енергозбереження та енергоефективності, впровадженню у виробництво
 новітніх наукових технологій в галузі енергетики,

та інше.

АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" не проводить  спільної  діяльності  з іншими організаціями, підприємствами 

та установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

підприємствами, установами
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млрд. 761 млн. 337 тис. кВт*год. на суму 2 млрд. 507 млн. 547 тис. грн., оплата становить 2 млрд. 466 млн. 

541 тис.грн., або 98,4%.

В мережі АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2020 році надійшло електроенергії   3 млрд. 240 млн. кВт*год., в 

тому числі купованої електричної енергії для компенсації ТВЕ на всіх сегментах ринку 467 млн. кВт*год. 

В структурі розподілу електричної енергії споживачам найбільшу частку складає населення – 44%, 

промисловість – 21%, сільське господарство – 13%, непромислові споживачі – 17%, комунально-побутова 

сфера – 5%. 

Розподіл (передача) електроенергії споживачам у звітному році зменшився в порівнянні з 2019 роком на 

74 млн. 249 тис. кВт·год. за рахунок промисловості (а саме зниження споживання Оператора газо-

транспортних систем України). 

  Для  роботи  зi  споживачами  електроенергiї  в  Товаристві  працює  інформаційно-консультаційний  

центр.

Інвестиційну програму АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік схвалено Постановою НКРЕКП від 

06.01.2021 року №5 на загальну суму – 279,912 млн. грн. (без ПДВ).

Інвестиційною програмою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік передбачено наступні заходи:

 -Нове будівництво двоколової лінії 110 кВ від ПС-750 кВ «Вінницька» до ПС-110 кВ «Східна» у 

Вінницькому районі. Підготовчі роботи. Перевлаштування існуючих двоколової ПЛ-110 кВ «Вінницька 

750 - Вінницька 330», «Вінницька 750 – Степанівка», одноколової ПЛ-110 кВ «Вінницька 750 – Турбів» та 

встановлення металевої опори №1 проєктної ПЛ-110 кВ «Вінницька 750 – Східна»;

 -Реконструкцію та технічне переоснащення ЛЕП 0,38 – 10 кВ, загальною протяжністю 19,43 км.;
 -Реконструкцію та технічне переоснащення 2-х трансформаторних підстанції 35 – 110 кВ з заміною 

силових трансформаторів;

 -Переоснащення ТП (РП) 6, 10, 20 кВ шляхом встановлення вакуумних вимикачів у кількості 50 шт.;
 -Розроблення проєктної документації на об’єкти електричних мереж 0,38 – 110 кВ, в кількості 11 шт. для 

реалізації у майбутні періоди;

 -Придбання 25 606 шт. 1-ф багатотарифних лічильників з модулем дистанційного зчитування (типу-

СМАРТ); 

 -Придбання 2 117 шт. 3-ф багатотарифних лічильників з модулем дистанційного зчитування (типу-

СМАРТ); 

 -Придбання 248 шт. 3-ф багатотарифних лічильників трансформаторного включення активної та 

реактивної енергії з модулем дистанційного зчитування (типу-СМАРТ);

 -Придбання 237 шт. маршрутизаторів (концентраторів) для використання в системі типу СМАРТ;
 -Придбання 50 шт. лічильників активної та реактивної електричної енергії трифазний електронний 

багатофункціональний (RS485, 3*220/380В, 3*5(100)А, кл. т. 1.0,  датчик фіксації впливу магнітного та 

електромагнітного полів, типу ACE6000 з вбудованим модемом);

 -Реконструкція 4 998 шт. 1-фазних і 3-фазних уводів побутових споживачів із заміною проводів на 

ізольовані та виносом засобів обліку на фасад будинку;

 -Придбання 64 шт. показчиків струму ПЛ (ПСр-10) разом із штангою оперативною універсальною 

(ШИОУ-10-6);

 -Придбання 20 шт. пунктів комерційного обліку ПКО-10;
 -Придбання 45 шт. приладів для реєстрації струму та напруги;
 -Технічне переоснащення ТП, РП м. Вінниці з впровадженням телемеханіки в Вінницьких МЕМ; 
 -Проєктування в кількості 40 шт. технічного переоснащення ОІК АСДК ДП ОДГ Він. Східні ЕМ;
 -Технічне переоснащення в кількості 27 шт. ТП, РП м. Вінниці з впровадженням телемеханіки в 

Вінницьких МЕМ;

 -Заміна диспетчерського щита на інтерактивний в Він. Центральних ЕМ;
 -Закупівля комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;
 -Заміна морально і фізично-зношеного аналогового обладнання УКХ мережі радіозв'язку на цифрове в 2-х 

ЕМ;

 -Придбання обладнання для передачі даних;
 -Закупівля 33 бригадних автомобілів;
 -Закупівля бензопил, кущорізів;
 -Впровадження сигналізації на 5-ти ПС 35 – 110 кВ.

  Також Товариство  виконує  великий  перелiк  послуг,  а  саме :

 -виконання проектно-кошторисних і будівельно-монтажних робіт, авторський супровід проектів, 

енергоаудит енергоменеджерів, сертифікований на міжнародному рівні;
 -наладка електротехнічного обладнання;
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 -впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання;
 -впровадження нетрадиційних джерел енергії;
 -транспортне обслуговування населення, підприємств та організацій;
 -здійснює природоохоронні заходи, спрямовані на зниження і компенсацію негативного впливу 

енерговиробництва на навколишнє середовище, стан здоров’я і майно людей за рахунок коштів, 

передбачених діючим законодавством.  

  Основною метою  діяльності Товариства  є найбільш повне задоволення сьогоднішніх та майбутніх 

потреб  Замовників в сфері розподілу електричної енергії в умовах мінімального негативного впливу на 

навколишнє середовище, забезпечення професійної безпеки та здоров’я персоналу, соціальної 
відповідальності перед суспільством.

  Основою своєї діяльності Товариство вважає:

• Непохибне виконання міжнародних і національних законодавчих вимог та внутрішніх правил 

Товариства в сфері якості послуг, охорони навколишнього середовища, професійної безпеки та здоров’я 

персоналу.

• Встановлення взаємовигідних відносин з зацікавленими сторонами.

• Постійне зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та виключення випадків 

забруднення.

• Забезпечення професійної безпеки та здоров’я персоналу, виключення травм та випадків професійних 

захворювань.

• Дотримання принципів соціальної відповідальності, сприяння соціальному прогресу, зростанню 

добробуту суспільства в цілому та підвищенні рівня життя своїх співробітників зокрема.

  Для виконання взятих зобов’язань  Товариство ставить перед собою наступні завдання:

• Впровадження й безперервне вдосконалення системи менеджменту професійної безпеки та здоров’я 

персоналу, яка відповідає вимогам міжнародних і національних стандартів.

• Планомірне управління ризиками професійні безпеці та здоров’ю персоналу.

• Підтримка відкритого діалогу та співпраці з суспільством та усіма сторонами, зацікавленими в успішній 

діяльності нашого Товариства.

 Виконання Політики Товариства в сфері професійної безпеки та здоров’я персоналу  планується завдяки:

• Оновленню та розвитку матеріально-технічнох бази Товариства.

• Постійному поліпшенню результативності системи менеджменту та умов праці.
• Постійному підвищенню кваліфікації персоналу.

• Мотивації персоналу на якісне виконання своїх обов’язків.

• Формуванню у персоналу високої виробничої свідомості та культури праці.
• Згуртованості та персональній відповідальності кожного працівника за виконання цієї Політики.

  Для реалізації Політики в сфері професійної безпеки та здоров’я персоналу, Товариство ставить перед 

собою наступні цілі :
• Досягти відповідності послуг та робіт всім критеріям, які встановлені чинними міжнародними, 

національними законодавчими та нормативно-технічними документами, отримати та/або підтвердити 

необхідні ліцензії та сертифікати.

• Забезпечити виконання всіх законодавчих та інших вимог в сфері охорони праці, які стосуються 

діяльності Товариства.

• Не допустити випадків виробничого травматизму та професійних захворювань.

• Забезпечити фінансування заходів з охорони праці на рівні не менше норм встановлених 

законодавством.

• Скоротити кількість втрат робочого часу, через відсутність персоналу внаслідок загальних захворювань 

на 5% в порівнянні з минулим роком.

• Закуповувати сертифіковані в Україні матеріали, обладнання та засоби захисту.

• Скоротити кількість звернень та скарг стосовно умов праці та якості наданих послуг від споживачів та 

власного персоналу.

• Провести протипожежні об’єктові тренування з персоналом всіх структурних одиниць.

• Укомплектувати Товариство підготовленим персоналом відповідно організаційної структури.

• Постійно підвищувати кваліфікацію персоналу шляхом проведення навчань в спеціалізованих 

навчальних закладах.

  Виробнича діяльність Товариства з питань охорони навколишнього природного середовища організована
 відповідно до діючого законодавства України, наказів АТ «Вінницяобленерго» 

 В Товаристві затверджено екологічну політику та комплексний план заходів з охорони навколишнього 
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природного середовища.

 Кількісні показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують нормативно 

допустимі значення. Відповідно до укладених договорів своєчасно на утилізацію здаються відходи, 

накопичені в Товаристві, облік яких ведеться згідно діючого законодавства.

   Особливiсть  енергетичної  галузi полягає в тому,  що  електроенергiя не може накопичуватись, а   

споживається  в  момент  її  виробництва.  Ця  обставина  веде  до  того,  що  виробництво  і  споживання  

електроенергiї  повинно  здiйснюватись  у  суворiй  вiдповiдностi,  що  забезпечується  впровадженням  

сучасних інформаційних технологій, використанням сучасної обчислювальної  технiки, використанням 

електронної  пошти  та  внутрiшньовiдомчих  каналiв  зв'язку.

  За звітний рік службою програмного супроводу було вжито ряд заходів, спрямованих на покращення 

рівня розвитку галузі, у якій здійснює свою діяльність емітент, у частині розвитку новітніх ІТ технологій. 

 1. На кінець звітного року завершені роботи по впровадженню програмного комплексу «Геодезична 

інформаційна технічна система (ГІТС)», «IІ Етап». Система дозволяє якісно керувати бізнес-процесами 

компанії та задовольняє  сучасні потреби основних клієнтів емітента. Система оснащена  мобільним 

додатком, який дозволяє збирати геодезичну інформацію по об’єктам енергетики АТ «Вінницяобленерго» 

із записом в централізовану базу даних. До складу робіт входила інтеграція з ПТК колл-центр АТ 

«Вінницяобленерго»,  в частині ведення актуальних схем електропостачання, візуалізації даних про 

відключення на рівні приєднань, інтеграцію з АСКОЕ,  інтеграцію з білінговими системами. 

Впровадження ГІТС  « ІІ-й Етап» дозволить підвищити ефективність роботи товариства у напрямку 

покращення якості обслуговування та ремонту мереж.

 2. Здійснено впровадження мобільного додатку для обходу контролерів та інтеграція з білінгом. 

Програмне забезпечення має широкий функціонал, що включає у себе: автоматичне визначення точок 

обліку, щодо яких необхідно здійснити технічну перевірку або технічний огляд, формування 

оптимального маршруту, збереження трекінгу маршруту контролера, фіксація геокоординат та показників 

точки огляду/технічної перевірки, аналіз виконавської дисципліни контролерів.

 3. Впроваджено модулі білінгу промислових споживачів системи SAP (IS-U). Програмний комплекс  

спеціалізованого галузевого рішення для енергетики SAP IS-U дозволить підвищити ефективність та 

оперативність процесів обліку споживання електроенергії, а також підвищити якість і оперативність 

формування відповідної звітності. Зокрема, дозволить перевести підприємство на централізований 

розрахунок споживання, на основі даних приладів обліку, на відміну від існуючої в теперішній час 

системи розрахунку споживачів на рівні структурних підрозділів. Це суттєво зменшить терміни 

формування звітності про споживання, а також виключить помилки, пов’язані із людським фактором або з
 необхідністю формування єдиної зведеної звітності на базі розрахунків структурних підрозділів. 

Отримана оперативна інформація дозволить застосовувати дієві заходи по підвищенню енергетичної 
ефективності Товариства та дозволить економити значні кошти.

 4. За звітний рік, емітентом здійснювались роботи по розвитку профільного програмного забезпечення 

SAP. Система забезпечує відповідність галузевим вимогам завдяки перевіреним часом кращим практикам,

 пришвидшує прийняття оптимальних рішень, забезпечує досягнення цілей ІТ-інфраструктури,  підвищує 

якість послуг що надаються споживачам.

    Службою телекомунікацій в 2020 році були впроваджені інновації на суму 4 488,09 тис. грн. без ПДВ в 

т. числі:
 1. Технічне переоснащення ОІК АСДК в Тиврівських ЕМ. Диспетчерський пункт Тиврівських ЕМ - на 

 суму 3100,00 тис.грн. 

  2. АСДК ПС 35/10 кВ "Сутиски ГЕС" Тиврівських ЕМ - на суму 1042,66 тис.грн. 

3. Заміна морально і фізично-зношеного аналогового обладнання УКХ мережі радіозв'язку  на цифрове в  

  Іллінецьких ЕМ - на суму 345,43  тис.грн.

    

  Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та 

управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього 

контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка 

дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, 

підтвердження і простежування).
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Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління 

підприємством.

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові 
кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим 

ризикам: кредитний ризик, управління капіталом, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик. 

Основні ризики, властиві діяльності Товариства:

-ринковий ризик: розуміється імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання 

доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості ресурсів. 

Зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи та зобов'язання. Так регулятор ринку НКРЕКП 

встановлює державні регульовані ціни і тарифи на послуги з розподілу електричної енергії;
-ризик втрати ліквідності: товариство не зможе виконати своїх зобов’язань з причини недостатності 
(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої 
активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Фактором,

 який може негативно вплинути на ліквідність підприємства у майбутньому, є невчасна оплата 

«захищеними споживачами» спожитої електричної енергії, згідно «Порядку забезпечення постачання 

електричної енергії захищеним споживачам» затвердженої Кабінетом Міністрів України Постановою № 

1209 від 27.12.2018 року.

-кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань 

контрагентами (дебіторами).

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. 

Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть 

знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде 

змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для 

окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. 

Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання 

зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому 

обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. 
Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими 

фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не 

буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно 

контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу 

здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та 

фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська 

заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під 

знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

-нестабільність, суперечливість законодавства;

-непередбачені дії державних органів;

-нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

-непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

-непередбачені дії конкурентів;

-світові спади економіки (військові конфлікти, пандемія та інші).
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. 

  Одним із ризиків діяльності АТ «Вінницяобленерго» є розкрадання майна, що призводить до 

пошкодження та виведення з ладу електрообладнання.

  Зокрема, лише за 2020 рік на об’єктах АТ «Вінницяобленерго» зловмисниками учинено 2 крадіжки 

матеріалів та енергетичного обладнання.

  При цьому, викрадено 4 прилади захисту з ПС 35/10 «Тишківка» (РС80М2М-8) та 24 шт. кутники з опор 

ПЛ-35 кВ «Ялтушків-Михайлівці» на загальну суму 121 121,00 грн. 

  За фактами крадіжок, територіальними підрозділами поліції ГУНП у Вінницькій області відкрито 2 

кримінальних проваджень, по яких проводяться досудові слідчі дії.
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  Не менш важливим ризиком в діяльності Товариства є крадіжки електроенергії. 
  За результатами перевірок споживачів електроенергії підготовлено службові записки на комерційну 

дирекцію із пропозиціями щодо унеможливлення без облікового споживання електроенергії.  
  Ініціюються як технічні заходи-встановлення ПКО-10 кВ, так і організаційні-переукладення договорів 

ОСР та укладення договорів сервітуту. 

  Для унеможливлення комерційних втрат електроенергії, прийнято участь у приведенні приладів обліку 

електроенергії до вимог нормативно-технічної документації  у 8 проблемних споживачів (обмеження 

дозволеної потужності, винос лічильників на межі балансової належності, тощо).  

  З метою мінімізації зазначених ризиків в АТ «Вінницяобленерго», надалі проводиться робота щодо 

облаштування вразливих об’єктів Товариства системами охоронної сигналізації та відеоспостереження.

   

    В АТ "Вінницяобленерго"  проводяться заходи щодо зменшення  ризиків та покращення рівня  захисту 

своєї діяльності. Так для запобігання виникнення крадіжок майна Товариства, АТ "Вінницяобленерго" 

проводить  роботу серед  мешканців м. Вінниці та  Вінницької області щодо своєчасного реагування на всі
 випадки підозрілих дій біля ліній електропередач і повідомлення Товариству про випадки крадіжок, 

демонтажу ліній, сумнівних дій  невідомих осіб на трансформаторних підстанціях, інших енергетичних 

об’єктах. Також, проводиться роз’яснювальна робота з населенням, підлеглими працівниками, 

працівниками правоохоронних органів про недопустимість спалювання стерні, соломи сухої трави, 

бадилля, в лісових масивах і просіках – спалювання хмизу та сміття, в охоронних зонах ЛЕП - розведення 

багать, користування відкритим полум’ям. Масові аварійні вимкнення ЛЕП внаслідок пожежі можуть 

призводити до повної втрати електропостачання районів.

    З ініціативи Товариства, з метою  навчання  правилам поводження з побутовими електроприладами та 

попередженню виникнення нещасних випадків,  вихователями дитячих садочків,  викладачами шкіл та 

інших навчальних закладів, а також запрошеними спеціалістами електричних мереж, енергетиками 

підприємств та іншими фахівцями  проводяться спеціальні заняття для дітей та школярів з питань 

електробезпеки.

    Енергетика повинна слугувати людям, покращувати умови їх праці і життя - за умови безпечного її 
використання.

   Для забезпечення нормальної експлуатації ліній електропередач і безпеки населення "Правилами 

охорони електричних мереж" ( затверджених постановою КМ України від 4.03.1997 р. № 209) 

передбачена охоронна зона для ліній 110 кВ - 20м, для ліній 35 кВ -15 м , для ліній 6-10 кВ - 10 м, для 

ліній  0,4 кВ - 2 м  по обидві сторони лінії від крайніх проводів. 

     В охоронних зонах електричних мереж забороняється виконувати будь-які дії, що можуть порушити 

нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:

-   перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільчих
 пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне переключення 

електричних апаратів та приєднання до електричних мереж;

-   зламувати двері та заходити в приміщення закритих трансформаторних підстанцій, розподільчих 

пунктів;

-   наносити будь-які написи (малюнки) на двері закритих трансформаторних підстанцій, розподільчих 

пунктів;

-   закривати доступ (під’їзд) до приміщень закритих трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів 

розташуванням автотранспорту;

-   виконувати будь-які самовільні підключення до діючих електричних мереж без отримання відповідних 

Технічних Умов та виконання необхідних будівельно-монтажних робіт щодо улаштування 

електроустановок згідно затверджених проектно-кошторисних документів;

-   будувати житлові, громадські та дачні будинки;

-   рибалити під проводами та поблизу ЛЕП;

-   влаштовувати будь-які звалища, складати добрива, солому, дрова, інші матеріали, розташовувати АЗС 

або інші сховища паливно-мастильних матеріалів;

-   накидати на струмовідні частини об’єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, 

підніматися на опори ПЛ, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і 
пристроїв, демонтувати їх елементи;

-   розпалювати вогнища;

-   саджати дерева та інші багаторічні насадження;

-   влаштовувати спортивні майданчики, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити заходи, 

пов’язані з великим скупченням людей.

    Будь-які роботи в охоронних зонах електричних мереж можуть виконуватись тільки при умові 
одержання письмового дозволу власника електричних мереж.
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   Так як основними  шкідливими та небезпечними  факторами діяльності Товариства є:  електричний  

струм,  електрична дуга, висота, оливи, газоелектрозварювальні та вогневі  роботи та ін., -  працівникам 

видаються та застосовуються засоби індивідуального та колективного захисту, проводяться інструктажі та
 усі форми навчання персоналу. Працівників АТ "Вінницяобленерго", які працюють в шкідливих умовах 

праці забезпечують пільгами згідно законодавства.

 Товариство в наступному році планує виконати Інвестиційну програму, якою передбачено виконання 

робіт своїми силами, а також закупівлю робіт, товарів і послуг, пов’язаних з його господарською 

діяльністю. Закупівля товарів, робіт та послуг будуть проводитись виключно на тендерних умовах за 

найвигіднішими цінами. Джерелами фінансування Інвестиційної програми (закупівель) будуть: 

амортизаційні відрахування, прибуток та доходи від реактивної енергії.

Основні засоби обліковуються на підприємстві відповідно до МСБО16 "Основні засоби". При нарахуванні
 амортизації застосовується прямолінійний метод. Результатом застосування прямолінійного методу є 

постійні відрахування протягом строку корисної експлуатації визначеного обліковою політикою 

підприємства. 

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2021 р. становить 2 269 442 тис. грн. 

Знос основних засобів станом на 01.01.2021 р. становить 998 007 тис.грн. 

Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2021 р. становить 1 271 435 тис. грн. 

 

Ступінь зносу всіх основних засобів складає 43,98%. 

Ступінь зносу виробничих основних засобів складає 43,91%. 

Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає 90,18%. 

Ступінь використання всіх основних засобів становить 56,02%. 

Ступінь використання виробничих основних засобів становиь 56,09%.

Ступінь використання невиробничих основних засобів становить 9,82%. 

Сума нарахованої амортизації за 2020 рік становить 97 051 тис.грн. 

      Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалося. 

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: 

Станом на 31.12.2020 року основні засоби АТ "Вінницяобленерго", а саме повітряні лінії електропередач 

6, 10, 35 кВ, що проходять по Вінницькій області за межами населених пунктів, на суму 144 605 тис. грн., 

      згідно Постанови 25/5 від 26.07.2006 р. знаходяться під арештом.

 

  Основні засоби Товариства (станом на 1.01.2021р.):

 - 192 підстанції 35-110 кВ загальною потужністю 2 111,7 МВА;
 - 10 199 трансформаторних підстанцій напругою 6-20/0,4 кВ загальною потужністю 1 965,086 МВА;
 - 41 413,541 км повітряних ліній напругою 0,4-110 кВ;
 - 1 668,067 км кабельних ліній напругою 0,4-35 кВ.

 Крім того 5 ГЕС сумарною потужністю 8,896 МВт, які знаходяться на території Вінницької області та 

передані в оренду.

   Виробнича діяльність Товариства з питань охорони навколишнього природного середовища 

організована відповідно до діючого законодавства України, наказів АТ «Вінницяобленерго» 

 В Товаристві затверджено екологічну політику та комплексний план заходів з охорони навколишнього 

природного середовища.

 Кількісні показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують нормативно 

допустимі значення. Відповідно до укладених договорів своєчасно на утилізацію здаються відходи, 

накопичені в Товаристві, облік яких ведеться згідно діючого законодавства.

  Виконання плану з капітального будівництва за I-IV квартали 2020 року становить:

- обсяг капітальних вкладень        -      23 134  тис. грн. з ПДВ;

- обсяг будівельно-монтажних робіт -  12 360  тис. грн. з ПДВ;

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента
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- введено в дію ОЗ (основних засобів)   -   23 688 тис. грн. з ПДВ.

 

  Виконання плану з капітальних вкладень за 2020 рік за рахунок Інвестиційної програми 2020 року 

становить: 

№                        Назва розділу ІП-2020                     План схвалений            Факт за 2020 рік      Відсоток
розділу                                                                                  НКРЕКП                          тис. грн.           Виконання
                                                                                                 тис. грн.                         (без ПДВ)                %

                                                                                               (без ПДВ)                              

I    Будівництво, модернізація та 

      реконструкція електричних мереж та 

        обладнання                                                                     117 280,55                       120 822,84           103,02

II   Заходи зі зниження нетехнічних 

        витрат електричної енергії                                             23 456,80                         23 408,65          99,79         

III  Впровадження та розвиток  автоматизованих
      систем диспетчерсько-технологічного 

          керування (АСДТК)                                                            4 142,66                           4 349,53           104,99

IV  Впровадження та розвиток 

       інформаційних технологій                                                5 124,88                           5 155,80           100,60

V   Впровадження та розвиток систем зв'язку                        416,11                              416,11           100,00

VI  Модернізація та закупівля колісної 
       техніки                                                                                 5 700,00                            5 699,09            99,98

   VII Інше                                                                                        255,19                                262,57           102,89

     УСЬОГО                                                                             156 376,19                        160 114,59          102,39

Інвестиційну програму АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік схвалено Постановою НКРЕКП від 

01.04.2020 року №732 на загальну суму – 156,376 млн. грн. (без ПДВ).

Виконання інвестиційної програми по фінансуванню складає – 160,115 млн. грн. (без ПДВ), що становить 

102,39% від річного плану. Всі профінансовані заходи закрито актами виконаних робіт та введено в 

експлуатацію згідно з вимогами чинного законодавства.

Всі заплановані та профінансовані заходи АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в 2020 році виконані в повному 

обсязі. 
За рахунок Інвестиційної програми 2020 року відповідно І розділу були виконані роботи з реконструкцій 

та проектування ЛЕП-10-0,4 кВ і ПС-110/35/10 кВ:

- обсяг капітальних вкладень         -      132 615 тис.грн. з ПДВ;

- обсяг будівельно-монтажних робіт -  45 934  тис.грн. з ПДВ;

- введено в дію ОЗ                          -      130 533 тис. грн. з ПДВ. 

Відповідно до І розділу Інвестиційної програми 2020 року було:

 -реконструйовано ЛЕП-10-0,4 кВ, загальною протяжністю – 9,19 км;
- виконано ізольованих вводів – 128 шт.;

- побудовано КТП-10/0,4 кВ - 8 шт. загальною потужністю 389 кВА;

- переоснащено 2 трансформаторні підстанції 35 кВ з заміною силових трансформаторів загальною 

потужністю 5 000 кВА;

- реконструйовано 3 трансформаторні підстанції 110 кВ з заміною силових трансформаторів загальною 

потужністю 32 600 кВА;

- виконано реконструкцію 2-х ПС-110 кВ в обсягах других черг;

- виконано технічне переоснащення ПС-110/10 кВ "Промислова" з встановленням конденсаторної 
установки для компенсації реактивних навантажень,  в м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка;

 -переоснащено ПС 35 – 110 кВ шляхом встановлення вакуумних вимикачів у кількості 73 шт.;
 -переоснащено ТП, РП (ЛЕП) 6, 10, 20 кВ шляхом встановлення 501 обмежувачів перенапруги.

В 2020 році згідно Інвестиційної програми була проведена реконструкція та введені в основні фонди 

підприємства наступні об’єкти:

 1. Реконструкція КЛ-0,38 кВ від ТП-373 до ж/б №70 по вул. Космонавтів, ж/б №20, №18 по вул. А. 

Первозванного в м. Вінниця, введення основних фондів – 1 298 тис. грн. з ПДВ, потужностей: КЛ-0,4 кВ – 

0,33 км.

 2. Реконструкція КЛ-0,38 кВ від РП-3 до ПЛ-0,38 кВ по вул. Академіка Янгеля в м. Вінниця, введення 

основних фондів – 577 тис. грн. з ПДВ, потужностей: КЛ-0,4 кВ – 0,11 км.

 3. Реконструкція КЛ-0,38 кВ від ТП-552 до ж/б № 30 по вул. А. Первозванного  в м. Вінниця, введення 

основних фондів – 266 тис. грн. з ПДВ, потужностей: КЛ-0,4 кВ – 0,09 км.
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 4. Реконструкція КЛ-0,38 кВ від ТП-416 до ж/б №52, ж/б №48 по вул. А. Первозванного, від  ж/б №48 до 

ж/б №50 по вул. А. Первозванного в м. Вінниця, введення основних фондів – 1 417 тис. грн. з ПДВ, 

потужностей: КЛ-0,4 кВ – 0,44 км.

 5. Реконструкція КЛ-0,38 кВ від ТП-456 до ж/б №10 по вул. Воїнів Інтернаціоналістів в м. Вінниця, 

введення основних фондів – 840 тис. грн. з ПДВ, потужностей: КЛ-0,4 кВ – 0,23 км.

 6. Реконструкція КЛ-0,38 кВ від ТП-709 до ж/б № 101,97,95,91  по   вул. Соборній  в м. Вінниця, введення 

основних фондів – 1 086 тис. грн. з ПДВ, потужностей: КЛ-0,4 кВ – 0,38 км.

 7. Реконструкція КЛ-0,38 кВ від ТП-15 до будинку "Адміністративний суд"  №14 по вул. Брацлавська в м. 

Вінниця, введення основних фондів – 1 315 тис. грн. з ПДВ, потужностей: КЛ-0,4 кВ – 0,28 км.

8. Реконструкція ЛЕП 6 кВ Ф№20 від ПС 110/35/6 кВ "Гнівань" з переведенням на клас напруги 20 кВ 

(ЛЕП 6 кВ Ф-20 від ПС 110/35/6 кВ "Гнівань" до опори №10 включно по вул. Побужська в м. Гнівань 

Тиврівського району), введення основних фондів – 3 221 тис. грн. з ПДВ, потужностей: КЛ-20 кВ – 0,80 

км.

9. Реконструкція КЛ-10 кВ від ТП-250 до РП-7 по вул. М. Шимка (К. Маркса), Ватутіна, в м. Вінниця, 

введення основних фондів – 7 717 тис. грн. з ПДВ, потужностей: КЛ-10 кВ – 1,71 км.

 10. Реконструкція КЛ-10 кВ Ф-265 від ПС 110/10 кВ «Промислова» до ТП-552 по вул. Констянтина 

Василенка (30-річчя Перемоги), Андрія Первозванного (Стахурського) в м. Вінниця, введення основних 

фондів – 6 571 тис. грн. з ПДВ, потужностей: КЛ-10 кВ – 1,95 км.

 11. Реконструкція ЛЕП-6 кВ Ф№22, Ф№24, Ф№28 від ПС 110/35/6 кВ "Гнівань" з переведенням на клас 

напруги 20 кВ (ЛЕП-0,4 кВ Л-1,2, 3,4 від ЗТП №348 по вул. Терешкової, Перемоги, Соборна, Козацька, 

Побужська, пров. Соборний в м. Гнівань Тиврівського району, Вінницької області), введення основних 

фондів – 13 058 тис. грн. з ПДВ, потужностей: КЛ-20 кВ – 0,127 км, КЛ-0,4 кВ – 0,48 км, ПЛ-20 кВ – 0,108 

км, ПЛІ-0,4 кВ – 2,294 км, ізол. Вводи: 1ф. – 121 шт., 3ф. – 7 шт.,  КТП-63 кВА – 3 шт., КТП-40 кВА – 5 

шт..

 12. Технічне переоснащення ПС-110/10 кВ "Промислова" з встановленням конденсаторної установки для 

компенсації реактивних навантажень, в м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, введення основних 

фондів – 10 965 тис. грн. з ПДВ.

 13. Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ "Махнівка" в с. Махнівка, вул. Київська 2А, Козятинського 

району, Вінницької області, введення основних фондів – 3 424 тис. грн. з ПДВ, потужностей: ТМН-

2500/35 У1 – 1 шт.

 14. Реконструкція ПС 110/10 кВ «Чернятин» по вул. Енергетична, 1 в с. Сербинівці, Жмеринського 

району, Вінницької області (1 черга), введення основних фондів – 8 633 тис. грн. з ПДВ, потужностей: 

ТМН-6300/110 У1 – 1 шт.

 15. Технічне переоснащення ПС-110/10 кВ «Могилів-Подільський» по вул. Озаринецька 70 в м. Могилів-

Подільський, Вінницької обл., введення основних фондів – 24 623 тис. грн. з ПДВ, потужностей: ТДН-

10000/110 У1 – 2 шт.

 16. Реконструкція ПС-110/10 кВ "Курортна" вул. Курортна 2Д у м.Хмільник, Хмільницького району, 

Вінницької області. ІІ черга, введення основних фондів – 11 297 тис. грн. з ПДВ.

 17. Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ "Городківка" в c. Городівка, Крижопільського району, 

Вінницької області, введення основних фондів – 3 408 тис. грн. з ПДВ, потужностей: ТМН-2500/35 У1 – 1 

шт.

 18. Реконструкція ПС 110/10 кВ «Дзигівка» по вул. Пирогова, 128 в с. Дзигівка, Ямпільського району, 

Вінницької області (1 черга), введення основних фондів – 7 811 тис. грн. з ПДВ, потужностей: ТМН-

6300/110 У1 – 1 шт.

 19. Реконструкція ПС 110/10 кВ "Дубові Махаринці" по вул. Гора 14 в с. Дубові Махаринці, 
Козятинського р-ну, Вінницької обл.  (ІІ черга), введення основних фондів – 24 598 тис. грн. з ПДВ.

Для можливості виконання робіт з будівництва, модернізації та реконструкції електромереж у майбутні 
періоди в 2020 році було розроблено проєктну документацію на об’єкти електричних мереж 0,38 – 110 кВ,

 в кількості 12 шт.

В 2020 році за рахунок Інвестиційної програми АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» було:

 - встановлено 40 277 шт. 1-ф. електромеханічних лічильників кл. т. 1,0 для заміни індукційних кл.т.2,5;
 - встановлено 2 804 шт. 1-ф багатотарифних лічильників з модулем дистанційного зчитування (типу-

СМАРТ);

 - встановлено 564 шт. 3-ф. ел. Багатотарифних лічильників;
 - встановлено 52 шт. 3-ф електронних багатофункціональних лічильників типу SL 7000 кл.т. 0,5s;
 - 2 шт. еталонних лічильників класу точності 0,2 та вище;
 - встановлено 21 шт. маршрутизатор, як частина впровадження АСКОЕ з уведенням в експлуатацію; 
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 - закуплено 52 шт. GSM/GPRS модеми Sparklet rev.2 RS485;
 - придбано повірочний  стенд МТS-140-40.

 - переоснащено оперативно-інформаційний комплекс АСДК в Тиврівських ЕМ Диспетчерський пункт 

Тиврівських ЕМ;

- телемеханізовано ПС-35/10 кВ "Сутиски ГЕС".

 - закуплено всю заплановану комп’ютерну техніку (моноблоки – 25 шт., переносні комп’ютери – 4 шт., 
сервери – 2 шт., принтери – 42 шт., системи кондиціонування повітря для серверного приміщення – 3 шт.);

 - розроблено та впроваджено ГІТС (ІІ етап);
 - впроваджено мобільний додаток для обходу контролерів та інтеграція з білінгом;
 - впроваджено модулі білінгу промислових споживачів системи SAP (IS-U);
 - впровадження функціональності систем SAP;
 - замінене морально і фізично-зношене аналогове обладнання УКХ мережі радіозв'язку  на цифрове в 

Іллінецьких ЕМ;

 - закуплено осцилографи аналогові в кількості - 4 шт.;
 - закуплено та ведено в експлуатацію автогідропідіймач телескопічний - 3 шт.;
 - закуплено 4 бензопили та 1 кущоріз;
 - впроваджено сигналізацію на 5 підстанціях.

  На діяльність АТ „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”  впливає  Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), так як  вона здійснює ліцензування 

господарської діяльності Товариства, розробляє і затверджує: 

- ліцензійні умови;

- порядки контролю за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері регулювання та ліцензійних 

умов;

- порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання;

- правила розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сфері енергетики, та врегулювання спорів;

- порядки (правила) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності;
- порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів;

- порядки (методики) приєднання до електричних мереж, розрахунку плати за приєднання та фінансування
 послуг з приєднання;

- порядки (методики) формування цін і тарифів на товари(послуги), що виробляються (надаються);

- правила користування (постачання) товарами та послугами на роздрібних ринках;

- форми звітності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики, та порядок їх 

подання;

- типові форми господарських договорів,

а також:

- бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринках у сфері електроенергетики у 

випадках визначених законом;

- встановлює державні регульовані ціни і тарифи на товари (послуги), що провадять діяльність на ринках у
 сферах енергетики; 

- контролює додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності та вживає заходів до запобігання порушенням ліцензійних умов;

-  розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи про адміністративні правопорушення
 і за результатами розгляду приймає рішення про застосування санкцій, накладення адміністративних 

стягнень у випадках, передбачених законом, приймає у межах своєї компетенції рішення про направлення 

до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства,

 та інші повноваження  покладені на НКРЕКП згідно чинного законодавства.

 Фінансування Товариства здійснюється за рахунок власних коштів. Залучення кредитних ресурсів 

відбувається через виникнення касових розривів, пов’язаних з нерегулярним надходженням грошових 

коштів від контрагентів.

  Фінансування діяльності Товариства здійснюється в межах витрат, закладених у затвердженій структурі 
тарифу на розподіл електроенергії. Пріоритетними витратами грошових коштів Товариства є наступні 
статті витрат:

 - заробітна плата;

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
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- оплата податків та платежів до державного бюджету;

 - оплата інвестиційної програми;
 - оплата капітальних ремонтів.

 Факторами покращення фінансово-господарської діяльності Товариства є:

 - 100% розрахунку контрагентів за  розподіл електроенергії;
 - скорочення технологічних втрат в електричних мережах.

  Розподіл електроенергії споживачам АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» здійснюється на підставі Договору 

про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії згідно умов якого виставляються рахунки за
 надання послуг з розподілу електричної енергії.
  Товариством укладено з споживачами 799 тисяч 693 договори про надання послуг з розподілу (передачі) 
електричної енергії, в тому числі побутових 777 тисяч 696 договорів. Загальна кількість юридичних 

споживачів складає 21 тисяча 997 із них промислові – 1 424, сільськогосподарські - 1 433, інші 
непромислові – 19 140. 

  

 Для забезпечення покращення технічного стану електромереж Товариства у 2020 році була сформована 

програма ремонтів по Товариству. На виконання планових обсягів робіт було заплановано 76,325 млн. грн.

 без ПДВ. Протягом 2020 року для виконання запланованих робіт було укладено біля 260 договорів на 

закупівлю відповідних товарів, робіт та послуг на загальну суму 76,377 млн.грн без ПДВ, термін дії яких 

закінчився 31 грудня 2020 року. За рахунок цих матеріалів виконано ремонт та технічне обслуговування 

електричних мереж та обладнання на 103%.

   Протягом  2020 року АТ "Вінницяобленерго" надавало замовникам послугу з приєднання відповідно до 

умов укладених договорів про приєднання до електричних мереж Товариства. При цьому неврегульованих
 відносин по оплоченим договорам 2020 року між Товариством та замовниками послуг немає.

На кінець звітного періоду по службі програмного супроводу всі договори виконані у повному обсязі. 
Факт виконання підтверджений актами виконаних робіт.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

  В ході проведення реформи ринку електроенергетики, Товариство отримало ліцензію оператора системи 

розподілу, і починаючи з 2019 року  здійснює діяльність з розподілу електричної енергії. 
  У 2021 році основними завданнями Товариства залишається забезпечення надійності та безперебійності 
енергонадходження. Передбачається продовження промислової експлуатації та вдосконалення роботи 

нового програмного забезпечення для розрахунків юридичних і побутових споживачів. Соціальний ефект 

– покращення якості обслуговування споживачів електроенергії.

   Службою програмного супроводу заплановані наступні заходи:

1. Впровадження програмного комплексу SAP IS-U для побутових споживачів. У відповідності до 

основних функцій галузевого рішення SAP IS-U, його призначення та функціональних можливостей, 

впровадження системи управління SAP IS-U, АТ «Вінницяобленерго» розглядається  як одну складову 

комплексу заходів з оптимізації та покращення ключових показників діяльності підприємства, одним з 

найважливіших з яких є  надійність, як результат  управління  процесами відключень. Процеси що  

підлягають веденню в рамках системи SAP IS-U,  включають в себе: прогнозування та облік 

енергоспоживання, стимулювання продажів на конкурентному ринку; управління вартістю виробленої 
енергії, зниження витрат при контролі рівня надійності; планування та управління відносинами з 

постачальниками. Це дозволить підвищити ефективність та оперативність процесів обліку споживання 

електроенергії, а також підвищить якість і оперативність формування відповідної звітності.
 2. Закупка ліцензій програмного забезпечення SAP. Для роботи з системою управління ресурсами 

товариства SAP  необхідно придбати  ліценції SAP Bill-To-Cash Management for Energy Utilities. 

Впровадження галузевого рішення SAP для енергетики, як найбільш оптимального, та в складі комплексу 

OMS, вимагає дотримання умов користування системою, в частині дотримання вимог законодавства щодо 

авторських прав і відповідає умовам за якими здійснюється ліцензування галузевого рішення SAP IS-U 

компанією розробником та постачальником ПЗ.

 3. Впровадження функціональності  по звітним формам НКРЕКП. Система звітності повинна 

забезпечувати інформаційну підтримку бізнес-процесів у сфері фінансової бухгалтерії, управління 

потоками руху грошових коштів, управління інвестиціями і проєктами, управління основними фондами, 

управлінського обліку, управління матеріальними потоками, управління збутом, інша реалізація (послуг, 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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товарів), управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання (ТОРО), управління договірними 

відносинами,  централізоване ведення нормативно-довідкової інформації (НДІ), управління 

енергозбутовою діяльністю.

 4. Впровадження (розширеної) функціональності системи SAP. Дозволить організувати якісне управління 

виробничими процесами підприємства. У складі робіт передбачається  впровадження, настроювання та 

конфігурування модулів фінанси та бухгалтерія (FI), облік основних засобів та капітального будівництва 

(FI-AA), впровадження основних характеристик та функцій збуту, включаючи опис збутової структури, 

ціноутворення, основні дані замовників і споживачів (SD) та матеріальний облік (ММ) в комплексній 

системі управління ресурсами підприємства SAP для 4 підрозділів АТ «Вінницяобленерго», а саме: 

 • «Піщанська дільниця»;
 •«Погребищенська дільниця»;
 •«Теплицька дільниця»;
 •«Тиврівська дільниця».

 5. Впровадження системи комплексного управління персоналом. Зазначений комплекс заходів забезпечить
 можливість ефективного управління персоналом. Цей актив має безпосередній вплив на показники 

діяльності товариства. Беручи до уваги аргументи на користь використання HRM системи (HRM - це 

система комплексного управління персоналом) концепцію обрану товариством, а також поставлені цілі - 
впровадження в товаристві HRM системи, як засобу управління людськими активами та інструменту 

здійснення контролю це необхідний захід.  Впровадження будь-якої інформаційної системи втрачає свою 

доцільність, у разі не дотримання високих стандартів менеджменту людськими активами.

 6. Впровадження системи управління аварійними і плановими відключеннями  «OMS». Правильно 

організована система забезпечення надійності електропостачання промислових підприємств повинна 

включати її нормування і введення санкцій за її невиконання для мережевих компаній, з одного боку, а з 

іншого - забезпечити гарантії та захист інтересів підприємств-споживачів. По впровадженню OMS 

системи в АТ «Вінницяобленерго» заплановано наступні роботи: підготовка концептуального проекту 

впровадження; розробка та налаштування системи; реалізація розрахунку показників надійності системи 

розподілу (SAIDI, SAIFI); розробка звітності для надання керівництву ОСР, ЗМІ та Регулятору інформації 
про масштаби відключень і кількості відключених клієнтів, а також показників надійності системи 

розподілу (SAIDI, SAIFI).

  Службою телекомунікацій планується реалізація заходів, які дозволять провести модернізацію і технічне 

переозброєння системи оперативно-диспетчерського керування енергооб’єктами та побудувати сучасну 

інформаційну мережу, а саме:

 Назва заходу                                Сума заходу тис. грн. без ПДВ
Технічне переоснащення ТП, РП м. Вінниці з впровадженням телемеханіки в Вінницьких МЕМ (Верхній 

 рівень - ДП) - 3 920,00 тис. грн. без ПДВ;
Технічне переоснащення ТП, РП м.Вінниці з впровадженням телемеханіки в Вінницьких МЕМ (27 шт.) - 

 16 671,52 тис. грн. без ПДВ;
 Заміна диспетчерського щита на інтерактивний в Вінницьких Центральних ЕМ - 3 674,90 тис. грн. без 

ПДВ;

Заміна морально і фізично-зношеного аналогового обладнання УКХ мережі радіозв'язку  на цифрове в 

 Немирівській та Ямпільській дільницях - 762,20 тис. грн. без ПДВ.

  Службою технічної підтримки для створення нових автоматизованих робочих місць та заміни застарілого
 обладнання планується придбання для Товариства:

 - 48 шт. моноблоків на суму 1 572,81 тис. грн. без ПДВ;
 - 10 шт. персональних комп’ютерів на суму 305,90 тис. грн. без ПДВ;
 - 300 шт. моніторів на суму 1 725,00 тис. грн. без ПДВ;
 - 50 шт. БФП лазерних, формату А4 на суму 850,00 тис. грн. без ПДВ;
 - 1 шт. БФП лазерний, кольоровий, формату А3 на суму 97,75 тис. грн. без ПДВ;
 - 2 шт. інформаційної панелі на суму 126,50 тис. грн. без ПДВ. 

  Групою адміністрування для підвищення кібербезпеки та надійності роботи сервісів, баз даних та 

серверного програмного забезпечення планується придбання:

 - 2 шт. серверів на суму 430,00 тис. грн. без ПДВ;
 - 1 шт. шасі для блейд-серверів з модулями, дисковою підсистемою та середовищем віртуалізації на суму 

2 803,63 тис. грн. без ПДВ;

 - 1 шт. ліцензія для міжмережевого екрана на суму 140,00 тис. грн. без ПДВ;
 - 1 шт. антивірусного ПЗ на суму 1 080,00 тис. грн. без ПДВ;
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Службою програмного супроводу:

 1. Впроваджено в промислову експлуатацію в ряді СО систему SAP (модулі ММ -«Управління 

матеріальними потоками», FI – «Фінанси», PSM-FM – «Платіжний бюджет», АА – «Основні засоби», PS-

IM – «Управління проектами та управління інвестиціями», СО – «Контролінг», ТОРО – «Технічне 

обслуговування та ремонт обладнання»). Сума 817,58 тис. грн. без ПДВ.

 2. Впроваджено «Геодезичну інформаційну технічну систему (ГІТС)», «ІІ Етап». Сума 999,00 тис. грн. без 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

 - 1 шт. обладнання для безпеки на суму 2 461,702 тис. грн. без ПДВ.

  

      Інвестиційну програму АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік схвалено Постановою НКРЕКП від 

06.01.2021 року №5 на загальну суму – 279,912 млн. грн. (без ПДВ).

Інвестиційною програмою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік передбачено наступні заходи:

 -Нове будівництво двоколової лінії 110 кВ від ПС-750 кВ «Вінницька» до ПС-110 кВ «Східна» у 

Вінницькому районі. Підготовчі роботи. Перевлаштування існуючих двоколової ПЛ-110 кВ «Вінницька 

750 - Вінницька 330», «Вінницька 750 – Степанівка», одноколової ПЛ-110 кВ «Вінницька 750 – Турбів» та 

встановлення металевої опори №1 проєктної ПЛ-110 кВ «Вінницька 750 – Східна»;

 -Реконструкцію та технічне переоснащення ЛЕП 0,38 – 10 кВ, загальною протяжністю 19,43 км.;
 -Реконструкцію та технічне переоснащення 2-х трансформаторних підстанції 35 – 110 кВ з заміною 

силових трансформаторів;

 -Переоснащення ТП (РП) 6, 10, 20 кВ шляхом встановлення вакуумних вимикачів у кількості 50 шт.;
 -Розроблення проєктної документації на об’єкти електричних мереж                          0,38 – 110 кВ, в 

кількості 11 шт. для реалізації у майбутні періоди;

 -Придбання 25 606 шт. 1-ф багатотарифних лічильників з модулем дистанційного зчитування (типу-

СМАРТ); 

 -Придбання 2 117 шт. 3-ф багатотарифних лічильників з модулем дистанційного зчитування (типу-

СМАРТ); 

 -Придбання 248 шт. 3-ф багатотарифних лічильників трансформаторного включення активної та 

реактивної енергії з модулем дистанційного зчитування (типу-СМАРТ);

 -Придбання 237 шт. маршрутизаторів (концентраторів) для використання в системі типу СМАРТ;
 -Придбання 50 шт. лічильників активної та реактивної електричної енергії трифазний електронний 

багатофункціональний (RS485, 3*220/380В, 3*5(100)А, кл. т. 1.0,  датчик фіксації впливу магнітного та 

електромагнітного полів, типу ACE6000 з вбудованим модемом);

 -Реконструкція 4 998 шт. 1-фазних і 3-фазних уводів побутових споживачів із заміною проводів на 

ізольовані та виносом засобів обліку на фасад будинку;

 -Придбання 64 шт. показчиків струму ПЛ (ПСр-10) разом із штангою оперативною універсальною 

(ШИОУ-10-6);

 -Придбання 20 шт. пунктів комерційного обліку ПКО-10;
 -Придбання 45 шт. приладів для реєстрації струму та напруги;
 -Технічне переоснащення ТП, РП м. Вінниці з впровадженням телемеханіки в Вінницьких МЕМ; 
 -Проєктування в кількості 40 шт. технічного переоснащення ОІК АСДК ДП ОДГ Він. Східні ЕМ;
 -Технічне переоснащення в кількості 27 шт. ТП, РП м. Вінниці з впровадженням телемеханіки в 

Вінницьких МЕМ;

 -Заміна диспетчерського щита на інтерактивний в Він. Центральних ЕМ;
 -Закупівля комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;
 -Заміна морально і фізично-зношеного аналогового обладнання УКХ мережі радіозв'язку на цифрове в 2-х 

ЕМ;

 -Придбання обладнання для передачі даних;
 -Закупівля 33 бригадних автомобілів;
 -Закупівля бензопил, кущорізів;
 -Впровадження сигналізації на 5-ти ПС 35 – 110 кВ.

На 2021 рік витрати на виконання «Програми ремонтів» складають 78 млн. 500 тис. грн.

При цьому у високовольтних мережах 35-110 кВ планується відремонтувати 229,0 км ПЛ-35-110 кВ та 6 

ПС 35-110 кВ.

В розподільних мережах 0,4-10 кВ заплановано відремонтувати 126,18 км ПЛ 0,4-10 кВ, 14 шт. ТП та РП 

10 кВ та 211 силових трансформатора 10 кВ.
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ПДВ.

 3. Впроваджено мобільний додаток для обходу контролерів та інтеграція з білінгом.  Сума 94,34 тис. грн. 

без ПДВ.

 4. Здійснено впровадження модулів білінгу промислових споживачів системи SAP (IS-U). Сума 1001,61 

тис. грн. без ПДВ.

    Службою телекомунікацій в 2020 р. були впровадженні інновації на суму 4 488,09 тис. грн. без ПДВ в т.

 числі:
 1. Технічне переоснащення ОІК АСДК в Тиврівських ЕМ. Диспетчерський пункт Тиврівських ЕМ - на 

 суму 3100,00 тис.грн. без ПДВ.

  2. АСДК ПС 35/10 кВ "Сутиски ГЕС" Тиврівських ЕМ - на суму 1042,66 тис.грн.без ПДВ.

3. Заміна морально і фізично-зношеного аналогового обладнання УКХ мережі радіозв'язку  на цифрове в  

  Іллінецьких ЕМ - на суму 345,43  тис.грн. без ПДВ.

     На офіційному web-сайті АТ "Вінницяобленерго" працює інноваційний електронний сервіс для 

юридичних споживачів – «Персональний кабінет» (https://svitlo.vn.ua/) з підтримкою електронного 

документообігу (ЕДО) та електронного цифрового підпису (ЕЦП).

АТ "Вінницяобленерго" здійснює свою діяльність на території Вінницької області, що розташована в 

центрі України і межує з Молдовою. Через територію області проходять шляхи, які з'єднують Україну з 

країнами Азії та Європи.

Вінницька область заснована 27 лютого 1932 року і її територія займає 26,5 тис.км2, що становить 4,5 

відсотка території держави. Вона розташована в центральній частині Правобережної України. На 

південному заході Вінниччини по річці Дністер на ділянці 202 кілометри проходить державний кордон з 

Республікою Молдова. Область також межує з сімома областями України (Житомирською, Київською, 

Кіровоградською, Одеською, Хмельницькою, Черкаською, Чернівецькою).

Адміністративно територія Вінниччини поділяється на 6 районів. В області 18 міст, з яких 6 обласного 

значення і 12 – районного, 29 селищ міського типу, 1457 населених пунктів сільського типу. Центром 

області є м. Вінниця. На Вінниччині є всі умови для подальшого розвитку науки, культури, освіти, спорту,

 охорони здоров'я. Тут розташовано багато історичних пам'яток архітектури, релігійних споруд і музеїв. 

Також у Вінниці відкрито набережну "Рошен" та унікальний світло-музичний фонтан, який за технічними 

характеристиками можна порівняти лише з найвідомішим у світі фонтаном в Дубаї. Але навіть він дещо 

поступається цьому чудовому поєднанню людської фантазії та технічних можливостей, бо будувався в 

комфортних умовах і є статичним. На відміну від нього, український фонтан є плавучим судном, 

розташованим у воді ріки – Південний Буг. Все це привабливо для розвитку туризму та урізноманітнює 

дозвілля мешканців міста.

Область має аграрний, технічний, медичний та педагогічний університети, філіали Київського 

торговельно-економічного університету, Тернопільської академії народного господарства, Європейського 

університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. Також, на засадах тимчасового 

перебування, на території м. Вінниці розміщується Донецький національний університет. Вінниччина 

налічує сотні культурно-просвітницьких закладів, обласні музично-драматичний та ляльковий театри, 

філармонію, спортивні споруди.

Сприятливі географічні та кліматичні умови області, при наявності густої мережі залізничних і 
автомобільних доріг, створюють усі можливості для гармонійного розвитку регіону. Область вважається 

аграрно-промисловою. Найбільш розвинута переробна промисловість, особливо цукропереробна. У 

галузевій структурі промисловості є: харчова промисловість, електроенергетика, машинобудування і 
металообробка, легка промисловість, хімічна і нафтохімічна промисловість, промисловість будівельних 

матеріалів, деревообробна і целюлозно-паперова та інші галузі. 

 В ході проведення реформи ринку електроенергетики, Товариство отримало ліцензію оператора системи 

розподілу, і починаючи з 2019 року  здійснює діяльність з розподілу електричної енергії. 
   В структурі розподілу електричної енергії споживачам найбільшу частку складає населення – 44%, 

промисловість – 21%, сільське господарство – 13%, непромислові споживачі – 17%, комунально-побутова 

сфера – 5%. 

                   

      Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "Вінницяобленерго" за останні три роки 

                                            (на основі фінансової звітності складеної у відповідності до МСФЗ)

Інша інформація
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                                                                                                (тис.грн.)

                                                                     2020 р.           2019 р.             2018 р.

Усього активів:                                       1 683 402      1 444 205      1 494 921                                                         

Основні засоби          

(за залишковою вартістю):                    1 271 435     1 157 715         997 593 

Запаси:                                                            17 867           18 618            16 069                                               

Сумарна дебіторська 

заборгованість:                                           188 689          105 578          285 807                                             

Гроші  та
їх еквіваленти:                                              37 293         12 848            43 698

Нерозподілений прибуток
 (непокритий  збиток):                              872 511           788 203         683 647                                            

Власний капітал:                                    1 204 027         1 132 850      1 039 937                                          

Зареєстрований (пайовий/

статутний) капітал:                                       30 974             30 974           30 974

Довгострокові 
зобов’язання і забезпечення:                     46 330             35 875          28 398

                                                     

Поточні зобов’язання
і забезпечення:                                           433 045          275480        426 586

                                            

Чистий фінансовий результат:

прибуток (збиток):                                     71 741           94 669           81 403 

Середньорічна кількість 

акцій (шт.):                                              3 097 366       3 097 366       3 097 366               

Чистий прибуток (збиток)

на одну просту акцію, грн.                    23,16194        30,56436        26,28136

Облікова чисельність працівників 

на кінець  періоду (осіб):                           4181                4107                4348

Надходження в мережу, млн.кВт*год.  3 239,878       3 390,088     3 497,888

Купована ел/ен в ОРЕ, млн.кВт*год.        466,816          542,082     2 961,866

Корисний відпуск (розподіл) всього, 

млн.кВт*год.                                                 2 761,337    2 835,586     2 971,386

в т.ч.

Фактичні втрати, млн.кВт*год.                    466,816        542,082        514,998

%                                                                          14,41            15,99            14,72

Товарообіг (всього) тис.грн.                   2 507 547     1 955 191      4 530 864

в т.ч.

Фактичне надходження коштів тис.грн. 2 466 541     1 926 400     4 493 184

Дебіторська заборгованість за ел/ен., тис.грн. 53 802    54 314        255 102
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IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад

Загальні збори акціонерів

 Товариства

Акціонери Товариства Акціонери товариства

Наглядова рада Наглядова рада Товариства складається 

з 5-ти  осіб:

Голови Наглядової ради та 4-х членів 

Наглядової ради.

1. Бойко Ігор Іванович - Голова Наглядової ради

 2. Івахно Віталій Валерійович - член Наглядової 

ради

3. Кустова Вікторія Леонідівна - член Наглядової 

ради

 4. Менщиков Микола Прокопович - член 

Наглядової ради

 5. Патлавський Руслан Анатолійович - член 

Наглядової ради
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Дирекція Дирекція Товариства складається з 9-ти 

осіб: Генерального директора та 8-ми 

членів Дрекції.

1. Поліщук Андрій Леонідович - Генеральний 

директор

2. Кисленко Людмила Миколаївна - член 

Дирекції

3. Степанець Віктор  Іванович - член Дирекції 

4. Тарарака Олексій  Вікторович - член Дирекції

5. Даниленко Сергій  Валерійович - член 

Дирекції

6. Кравець Руслан  Борисович - член Дирекції

7. Хребтій Віталій  Михайлович - член Дирекції

8. Чеченєв Олександр  Вікторович - член 

Дирекції

9. Железнов Григорій  Миколайович - член 

Дирекції
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Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Рік 
народ-
ження

Стаж 
роботи 
(років)

Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№
з/п

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено)

2 3 4 6 751 8
1978 19 ПАТ "Вінницяобленерго", 00130694, 

комерційний директор

Опис:  Генеральний директор  здійснює керівництво Товариством в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган АТ 
"Вінницяобленерго",  Трудовим контрактом, чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
 Розмір виплаченої винагороди  за 2020 рік становить  950,8 тис.грн.
 Винагорода  в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась. 
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
 Загальний стаж  роботи (років) - 19 років
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 16.09.2014р. -  Генеральний директор АТ "Вінницяобленерго".
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вінницький держ. техн. 
університет, інж.-електрик 
(2001 р.); бухг.-економіст 
(2003 р.); ВНТУ, кандидат 
техн.наук (2011 р.); 
Одеський регіон. інститут 
держ.упр., магістр держ.упр.

Поліщук Андрій 
Леонідович

Генеральний директор1 16.09.2014, по 
28 лютого  
2022 року 
(включно).

1963 36 ПАТ по газопостачанню та газифікації 
"Київоблгаз", 20578072, в.о. заступника  
голови правління з фінансових та 
економічних питань

Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
Положенням про виконавчий орган  АТ "Вінницяобленерго",  іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж  роботи (років) - 36 років.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 26.01.2015р. - директор фінансовий АТ "Вінницяобленерго".
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Запорізький індустріальний 
інститут,  інженер-економіст
 (1993 р.)

Кисленко Людмила  
Миколаївна

Член Дирекції2 06.02.2015, 
відповідно до 

Статуту та 
внутрішніх 
положень 
Товариства
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2 3 4 6 751 8
1955 35 Державне підприємство "Національна 

енергетична компанія "Укренерго", 
00100227, начальник відділу внутрішнього 
контролю відокремленого підрозділу 
"Головдерженергонагляд"

Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган АТ "Вінницяобленерго",  іншими 
внутрішніми нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж  роботи (років) - 35 років.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 01.07.2013р. -  директор  з захисту активів АТ "Вінницяобленерго".
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вінницький політехнічний 
інститут,  інженер-електрик 
(1977р.)

Чеченєв Олександр 
Вікторович

Член Дирекції3 30.12.2013, 
відповідно до 

Статуту та 
внутрішніх 
положень 
Товариства

1980 17  ПАТ "Чернігівобленерго", 22815333, 
заступник директора комерційного з передачі 
електроенергії

Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган АТ "Вінницяобленерго",  іншими 
внутрішніми нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж  роботи (років) - 17 років.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 14.05.2013р. – заступник директора енергозбуту, заступник директора комерційного з передачі 
електроенергії  ПАТ «Чернігівобленерго»; з 01.04.2019р. – директор комерційний АТ «Вінницяобленерго».
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Чернігівський державний 
технологічний університет, 
інженер електронної техніки
 (2002 р.); економіст (2003 
р.); Чернігівський 
національний технологічний
 університет, магістр права 

Тарарака Олексій 
Вікторович

Член Дирекції4 01.04.2019, 
відповідно до 

Статуту та 
внутрішніх 
положень 
Товариства
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2 3 4 6 751 8
1957 41 ВАТ "АК Вінницяобленерго" (АТ 

"Вінницяобленерго"), 00130694, директор з 
кадрів, соціальних і загальних питань

Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган АТ "Вінницяобленерго",  іншими 
внутрішніми нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж  роботи (років) - 41 рік.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 06.06.2012р. - директор з персоналу АТ "Вінницяобленерго".
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Красноярський 
політехнічний інститут, 
інженер-електрик (1979 р.)

Хребтій  Віталій  
Михайлович

Член Дирекції5 27.12.2012, 
відповідно до 

Статуту та 
внутрішніх 
положень 
Товариства

1974 28 ПАТ "Вінницяобленерго", 00130694, 
заступник директора з КБІ з інвестицій

Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган АТ "Вінницяобленерго",  іншими 
внутрішніми нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 28 років.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 06.06.2013р. -  директор з правової  роботи АТ "Вінницяобленерго".
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Українська академія 
внутрішніх справ, юрист 
(1996 р.)

Кравець Руслан БорисовичЧлен Дирекції6 27.12.2012, 
відповідно до 

Статуту та 
внутрішніх 
положень 
Товариства

© SMA 001306942020 р. 
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1958 40 ПАТ "Вінницяобленерго", 00130694, 

заступник директора з КБІ з капітального 
будівництва - начальник управління 
капітального будівництва

Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган АТ "Вінницяобленерго",  іншими 
внутрішніми нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж  роботи (років) - 40  років
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років:  з 01.11.2014р. -  директор з капітального будівництва та інвестицій АТ "Вінницяобленерго".
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Дніпропетровський 
інженерно-будівельний  
інститут, інженер-
будівельник (1985р.)

Железнов Григорій 
Миколайович

Член Дирекції7 06.02.2015, 
відповідно до 

Статуту та 
внутрішніх 
положень 
Товариства

1972 24 ВАТ "АК Вінницяобленерго" (АТ 
"Вінницяобленерго"), 00130694, директор СО 
"Замостянські ЕМ "

Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган АТ "Вінницяобленерго",  іншими 
внутрішніми нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 24 роки.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 02.02.2015р. - директор з забезпечення діяльності АТ "Вінницяобленерго".
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вінницький державний 
технічний університет, 
інженер-електрик (1995 р.)

Даниленко Сергій 
Валерійович

Член Дирекції8 06.02.2015, 
відповідно до 

Статуту та 
внутрішніх 
положень 
Товариства

© SMA 001306942020 р. 
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1965 31 Представництво "Energy Standard Group 

S.A.", д/н, радник

Опис:  Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" керує роботою Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, 
здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень. Керується в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, положенням про Наглядову раду АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
На підставі рішення  позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 10.06.2020р. (протокол  №2/2020 від 10.06.2020р.): - припинено повноваження 
Голови Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Бойко Ігоря Івановича, який перебував на цій посаді з 26.04.2019 р. до моменту прийняття рішення позачерговими 
загальними зборами акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 10.06.2020р.
Обрано членом Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 10.06.2020р. 
(протокол  №2/2020 від 10.06.2020р.)
Обрано Головою Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 11.06.2020р. (протокол №11/06/2020 від 11 
червня 2020р.).
Винагорода за виконання роботи, яка відноситься до компетенції Голови Наглядової ради, виплачується посадовій особі відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства. 
Винагорода  в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж  роботи (років) - 31 рік.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 23.11.2015 р. по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального 
директора з енергетичних питань. 
Обіймає посаду радника  Генерального директора з енергетичних питань ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", ідентифікаційний код юридичної особи: 36018342, 
місцезнаходження підприємства: 01015, м.Київ, Печерський район, вул. Лаврська, буд. 16.
Посадова особа є акціонером АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,000032 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 10,00 
грн. Посадова особа є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "МЕРИДІАН", що володіє часткою в 
статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,000129 %, код ЄДРПОУ 34938117.  Посадова особа не є: представником групи акціонерів, незалежним директором.

Запорізький 
машинобудівний інститут 
ім. В.Я. Чубаря, інженер-
механік (1989р.)

Бойко Ігор ІвановичГолова Наглядової ради9 11.06.2020, 
відповідно до 

Статуту та 
Положення про 
Наглядову раду 

Товариства

© SMA 001306942020 р. 
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1971 27 ТОВ "Енергетичний стандарт  (Україна)", 

 36018342, радник Генерального директора з 
фінансово-економічних питань

Опис:  Член  Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  діє в інтересах Товариства та  керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
положенням про Наглядову раду АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
На підставі рішення  позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 10.06.2020р. (протокол  №2/2020 від 10.06.2020р.): припинено повноваження  члена 
Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Івахно Віталія Валерійовича, який перебував на цій посаді з 25.04.2019 р. до моменту прийняття рішення позачерговими загальними 
зборами акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 10.06.2020р.
Обрано членом Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 10.06.2020р. 
(протокол  №2/2020 від 10.06.2020р.)
Винагорода за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Наглядової ради, виплачується посадовій особі відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
Винагорода  в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж  роботи (років) - 27 років.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 01.12.2015р по 30.04.2018р. - ТОВ "Енергетичний стандарт  (Україна)", радник Генерального 
директора з фінансово-економічних питань; з 02.05.2018р. - АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", член Наглядової ради.
Посадова особа є акціонером АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,000032 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 10,00 
грн. Посадова особа є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "МЕРИДІАН", що володіє часткою в 
статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,000129 %, код ЄДРПОУ 34938117.  Посадова особа не є: представником групи акціонерів, незалежним директором.

Запорізький індустріальний 
інститут, інженер 
електронної техніки (1993 
р.), Запорізький державний 
університет, економіст 
(1999 р.)

Івахно Віталій 
Валерійович

Член  Наглядової ради10 10.06.2020, 
відповідно до 

Статуту та 
Положення про 
Наглядову раду 

Товариства

© SMA 001306942020 р. 
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1984 13 ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 

Україна", 34486135, заступник директора 
відділу інвестиційно-банківських послуг

Опис:  Член  Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" діє в інтересах Товариства та  керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
положенням про Наглядову раду АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
На підставі рішення  позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 10.06.2020р. (протокол  №2/2020 від 10.06.2020р.): припинено повноваження  члена 
Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  - Патлавського Руслана Анатолійовича, який перебував на цій посаді з 25.04.2019 р. до моменту прийняття рішення позачерговими 
загальними зборами акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 10.06.2020р.
Обрано членом Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 10.06.2020р. 
(протокол  №2/2020 від 10.06.2020р.)
Винагорода за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Наглядової ради, виплачується посадовій особі відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
Винагорода  в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж  роботи (років) - 13 років.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 15.09.2014р по  28.12.2019 р. - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна", заступник директора 
відділу інвестиційно-банківських послуг; з 11.06.2020р. - АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", член Наглядової ради.
Посадова особа не є акціонером АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна», що діє від свого імені в інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ»), що володіє 
часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 24,999628 %, ідентифікаційний код юридичної особи 34486135. Посадова особа не є: представником групи акціонерів, незалежним 
директором.

Чернівецький Національний 
Університет, магістр 
міжнародних відносин 
(2006 р.)

Патлавський Руслан 
Анатолійович

Член Наглядової ради11 10.06.2020, 
відповідно до 

Статуту та 
Положення про 
Наглядову раду 

Товариства

© SMA 001306942020 р. 
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1968 30 ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", 38449817, 

начальник відділу фінансів

Опис:  Голова Ревізійної комісії АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  діє в інтересах Товариства та  керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
положенням про Ревізійну комісію АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами Товариства, що приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства і 
стосуються діяльності  Ревізійної комісії. 
Обрано членом Ревізійної комісії  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 25.04.2019 р. (протокол 
№1/2019 від 25.04.2019 р.)
Обрано Головою Ревізійної комісії  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення Ревізійної комісії АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 27.05.2019 р. (протокол №27/05/2019 від 
27.05.2019 р.)
Винагорода за виконання роботи, яка відноситься до компетенції Голови Ревізійної комісії,  виплачується посадовій особі відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
Винагорода  в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж  роботи (років) -  30 років.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років:  з 02.01.2013р по теперішній час - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", начальник відділу фінансів, 
директор департаменту економіки та фінансів.
Обіймає посаду директора департаменту економіки та фінансів ТОВ  "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", ідентифікаційний код юридичної особи: 38449817, місцезнаходження 
підприємства:  01901, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Д.

Запорізький 
машинобудівний інститут 
ім. В.Я. Чубаря, інженер 
електронної техніки (1990 
р.), Європейський 
Університет Фінансів, 
фінансист (2008 р.)

Петрикова Олена 
Анатоліївна

Голова Ревізійної комісії12 27.05.2019, 
відповідно до 

Статуту та 
Положення про 

Ревізійну 
комісію 

Товариства

© SMA 001306942020 р. 
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1982 17 Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ 

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", 31443937, 
провідний юрисконсульт правового 
департаменту

Опис:  Член  Ревізійної комісії   АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  діє в інтересах Товариства та  керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
положенням про Ревізійну комісію АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями, що приймаються Загальними зборами акціонерів 
Товариства і стосуються діяльності  Ревізійної комісії.
Обрано членом Ревізійної комісії  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 25.04.2019 р. (протокол 
№1/2019 від 25.04.2019р.)
Винагорода за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Ревізійної комісії,  виплачується посадовій особі відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
Винагорода  в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж  роботи (років) - 17 років.
Перелік попередніх  посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 02.01.2013р по теперішній час - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", заступник директора правового 
департаменту.
Обіймає посаду заступника директора правового департаменту ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", ідентифікаційний код юридичної особи: 38449817, місцезнаходження 
підприємства:  01901, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Д.

Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка, Інститут 
міжнародних відносин, 
спеціальність - міжнародне 
приватне право, магістр 
(2005 р.).

Дегтярьов Юрій 
Вікторович

Член Ревізійної комісії13 25.04.2019, 
відповідно до 

Статуту та 
Положення про 

Ревізійну 
комісію 

Товариства

1982 18 ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 

 УКРАЇНА", 34486135, провідний спеціаліст з 
фінансової роботи

Опис:  Член  Ревізійної комісії АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  діє в інтересах Товариства та  керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
положенням про Ревізійну комісію АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями, що приймаються Загальними зборами акціонерів 
Товариства і стосуються діяльності  Ревізійної комісії.
Обрано членом Ревізійної комісії  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 25.04.2019 р. (протокол 
№1/2019 від 25.04.2019р.)
Винагорода за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Ревізійної комісії,  виплачується посадовій особі відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
Винагорода  в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась.  
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
 Загальний стаж  роботи (років) - 18 років.
 Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 01.10.2009р по теперішній час - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна", провідний спеціаліст з фінансової роботи.
Обіймає посаду  провідного спеціаліста з фінансової роботи ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна", ідентифікаційний код 
юридичної особи: 34486135, місцезнаходження підприємства:  01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.

Херсонський Державний 
технічний університет 
,фінанси та кредит, 
спеціаліст (2004 р.).

Камарицький Юрій 
Сергійович

Член Ревізійної комісії14 25.04.2019, 
відповідно до 

Статуту та 
Положення про 

Ревізійну 
комісію 

Товариства
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1977 23 АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 00130694, 

заступник головного бухгалтера з 
бухгалтерського обліку

Опис:  Головний бухгалтер АТ "Вінницяобленерго" керується в своїй діяльності законодавчими та нормативними актами; чинним аконодавством України,  Статутом Товариства, 
Положенням про бухгалтерію АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  та іншими нормативними документами АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
На підставі Наказу АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 02.07.2020р. № 276-к:
з 06.07.2020р. призначено - Лісних Наталію Михайлівну головним бухгалтером АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Розмір виплаченої винагороди  за 2020 рік становить  418,0 тис.грн. 
Винагорода  в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж  роботи (років) - 23 роки.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 01.11.2014 р. по 12.10.2017р. - Вінницька філія ПАТ "Укртелеком", провідний бухгалтер фінансово-
економічного відділу з обліку касових, банківських операцій та розрахунків з контрагентами, керівник групи бухгалтерського та податкового обліку фінансово-економічного відділу;
 з 25.10.2017 р. по 11.01.2018р. - перебування на обліку в Правобережному районному центрі зайнятості м.Вінниці; з 12.01.2018 р. по 31.12.2018 р. - ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», 
провідний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління, провідний бухгалтер СО «Вінницькі міські ЕМ»; з 01.01.2019 р. по 29.05.2020 р. - ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ", головний 
бухгалтер; з 01.06.2020 р. по 05.07.2020 р. -  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», заступник головного бухгалтера з бухгалтерського обліку.
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вінницький технолого-
економічний технікум, 
бухгалтер (1996 р.); Одеська 
національна академія зв'язку
 ім. Попова, магістр з 
економіки підприємства 
(2009 р.).

Лісних Наталія 
Михайлівна

Головний бухгалтер15 06.07.2020, 
відповідно до 

Трудового 
договору

1973 25 ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", 38449817, 
начальник відділу виробничо-технічного 
розвитку

Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",  
іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
Винагорода, в тому числі в натуральній формі, за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Дирекції, посадовій особі емітента не виплачувалась та не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж  роботи (років) - 25 років.
Перелік попередніх  посад, які особа  обіймала протягом останніх п'яти років: з 26.03.2015р. - начальник технічного відділу, начальник відділу виробничо-технічного розвитку ТОВ 
"ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ"; з 09.10.2017р. - директор технічний АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Національний аграрний 
університет, інженер-
електрик (1995 р.)

Степанець Віктор 
Іванович

Член Дирекції16 20.12.2017, 
відповідно до 

Статуту та 
внутрішніх 
положень 
Товариства
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1982 17 ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", 21656006, 

особистий помічник директора

Опис:  Член  Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  діє в інтересах Товариства та  керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
положенням про Наглядову раду АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
На підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 10.06.2020р. (протокол  №2/2020 від 10.06.2020р.) - обрано члена Наглядової ради 
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Кустову Вікторію Леонідівну. 
Винагорода за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Наглядової ради, виплачується посадовій особі відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
Винагорода  в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж  роботи (років) - 17 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 21.07.2014 р. по теперішній час - ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", начальник депозитарного відділу.
 Часткою в статутному капіталі емiтента  не володіє. Член Наглядової ради не є: акціонером емітента, представником акціонера, представником групи акціонерів. Член Наглядової 
ради є незалежним директором. 
Обіймає посаду начальника депозитарного відділу ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", ідентифікаційний код юридичної особи: 21656006, місцезнаходження підприємства:  01010, м. Київ,
 вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6.

Національний технічний 
університет України 
"Київський політехнічний 
інститут", інженер з 
комп'ютерних систем 
(2005р.); ПВНЗ 
"Міжнародний університет 

Кустова Вікторія 
Леонідівна

Член Наглядової ради17 10.06.2020, 
відповідно до 

Статуту та 
Положення про 
Наглядову раду 

Товариства
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1960 43 ТОВ "ГРУПА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СТАНДАРТ

 -УКРАЇНА", 30056560, директор

Опис:  Член  Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  діє в інтересах Товариства та  керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
положенням про Наглядову раду АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
На підставі рішення  позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 10.06.2020р. (протокол  №2/2020 від 10.06.2020р.): припинено повноваження  члена 
Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Менщикова Миколу Прокоповича, який перебував на цій посаді з 25.04.2019 р. до моменту прийняття рішення позачерговими 
загальними зборами акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 10.06.2020р.
Обрано членом Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 10.06.2020р. 
(протокол  №2/2020 від 10.06.2020р.) 
Винагорода за виконання роботи, яка відноситься до компетенції члена Наглядової ради, виплачується посадовій особі відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
Винагорода  в натуральній формі посадовій особі емітента не надавалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж  роботи (років) - 43 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.01.2007р по теперішній час - ТОВ "ГРУПА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СТАНДАРТ-Україна", директор.
Часткою в статутному капіталі емiтента  не володіє. Член Наглядової ради не є: акціонером емітента, представником акціонера, представником групи акціонерів. Член Наглядової 
ради є незалежним директором. 
Обіймає посаду директора  ТОВ "ГРУПА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СТАНДАРТ-Україна", ідентифікаційний код юридичної особи: 30056560, місцезнаходження підприємства:  01010, м. 
Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6.

Київське вище 
загальновійськове командне 
училище, референт-
перекладач (1981р.); 
Військова академія ім. 
М.В.Фрунзе (1992р.)

Менщиков Микола 
Прокопович

Член Наглядової ради18 10.06.2020, 
відповідно до 

Статуту та 
Положення про 
Наглядову раду 

Товариства

© SMA 001306942020 р. 



Прізвище, ім’я, по батькові Кількість

 акцій 

(шт.)

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках)

прості 

іменні

привілейо-

вані іменні

Кількість за типами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61

Поліщук Андрій Леонідович 18 0,000581 18 0Генеральний 

директор

Хребтій  Віталій  Михайлович 3 0,000096 3 0Член Дирекції

Івахно Віталій Валерійович 1 0,000032 1 0Член  Наглядової 

ради

Бойко Ігор Іванович 1 0,000032 1 0Голова Наглядової 

ради

Чеченєв Олександр Вікторович 0 0 0 0Член Дирекції

Лісних Наталія Михайлівна 0 0 0 0Головний бухгалтер
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Камарицький Юрій Сергійович 0 0 0 0Член Ревізійної 

комісії

Петрикова Олена Анатоліївна 0 0 0 0Голова Ревізійної 

комісії

Менщиков Микола Прокопович 0 0 0 0Член Наглядової ради

Даниленко Сергій Валерійович 0 0 0 0Член Дирекції

Патлавський Руслан Анатолійович 0 0 0 0Член Наглядової ради

Железнов Григорій Миколайович 0 0 0 0Член Дирекції

Степанець Віктор Іванович 0 0 0 0Член Дирекції

© SMA 001306942020 р. 
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Кустова Вікторія Леонідівна 0 0 0 0Член Наглядової ради

Кравець Руслан Борисович 0 0 0 0Член Дирекції

Тарарака Олексій Вікторович 0 0 0 0Член Дирекції

Кисленко Людмила  Миколаївна 0 0 0 0Член Дирекції

Дегтярьов Юрій Вікторович 0 0 0 0Член Ревізійної 

комісії

© SMA 001306942020 р. 



Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

На момент створення Товариства - 
Держава в особі Міністерства 
енергетики та електрифікації 
України

00001094 вул. Хрещатик, буд. 30, м. Київ, Київська 
область, 01601, УКРАЇНА

100

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості)

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

  Основні напрямки розвитку АТ «Вінницяобленерго» на 2021 рік:

  Підрозділи з комерційної діяльності.
В 2021 році фінансово-економічні умови, в яких доводиться працювати АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», не 
менш складні, ніж ті, що були в минулому році. Ускладнила роботу також пандемія COVID-19.
Продовжують діяти інфляційні процеси, що знаходять своє вираження у зростанні цін на матеріали, 
обладнання та енергетичні ресурси, зменшення платоспроможності споживачів.
Запроваджена система RAB-регулювання – тарифоутворення на основі довгострокового регулювання 
тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури 
електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній. 
В поточному році перед працівниками служб комерційної діяльності та структурних одиниць 
першочерговими залишаються завдання:

  зменшення втрат електричної енергії в мережах при її розподілі споживачам.
  забезпечення 100-відсоткової оплати за послуги розподілу електричної енергії споживачами, а також 

повернення боргів минулих періодів за спожиту до 01.01.2019 року електроенергію;
  купівля електричної енергії на всіх сегментах ринку для компенсації ТВЕ;

Проте, основними завданнями при відокремленні видів діяльності залишається забезпечення надійності та
 безперебійності енергопостачання.
       Для покращення якості надання послуг споживачам в 2020р. впроваджено наступні додаткові сервіси:
 -чат-боти Viber та TELEGRAM з можливістю передачі показників з фотофіксацією побутовими 

споживачами;
 -нова платформа особистого кабінету споживача E-SVITLO, в якій дані АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

поєднуються в одному обліковому записі з даними постачальника ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»;
- для обслуговування споживачів електроенергії ми впровадили в промислову експлуатацію нове білінгове
 забезпечення SAP IS-U.

  Підрозділи з фінансової діяльності.
Головним завданням економічної і фінансової служб в 2021 році залишається подальше впровадження 
систем оптимізації фінансових, трудових та матеріальних ресурсів, шляхом вдосконалення методів 
планування, суворе дотримання структурними одиницями доведеного бюджету витрат, поглиблення 
економічного аналізу діяльності структурних підрозділів з метою виявлення резервів витрат. В поточній 
роботі необхідно концентрувати увагу на забезпеченні отримання прибутку не нижче запланованого рівня.

  Підрозділи з капітального будівництва та інвестицій.
 За основу розробки інвестиційної програми Товариства прийнято «План розвитку системи розподілу АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на період 2021-2025 років» та Схему перспективного розвитку електромереж 
35-110 кВ на період 2018-2022 років з перспективою до 2027 року. Згідно з інвестиційною програмою 
основним напрямком інвестиційних витрат є відновлення і реконструкція електричних мереж 0,4-110 кВ. 
Крім того, планується удосконалення обліку споживання електроенергії, розвиток і модернізація систем 
зв’язку та інформаційних технологій, забезпечення підрозділів Товариства спецтехнікою і 
автотранспортом.
Першу частину інвестиційної програми Товариства схвалено Постановою НКРЕКП від 06.01.2021 року 
№5 на загальну суму 279,912 млн. грн. без ПДВ (Надалі всі суми вказано без урахування ПДВ) з 
наступними джерелами фінансування:

  Прибуток (обов’язкові реінвестиції) – 158,100 млн. грн.
  Амортизація – 91,695 млн. грн.
  Реактивна енергія – 30,117 млн. грн.

Детальна інформація по розділах:

І розділ. Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж.
  Нове будівництво двоколової лінії 110 кВ від ПС-750 кВ «Вінницька» до ПС-110 кВ «Східна» у 

Вінницькому районі;
  Реконструкція КЛ-10 кВ у м. Вінниця, загальною протяжністю 15,05 км.;
  Роботи по реконструкції ЛЕП-6 кВ в м. Гнівань з переведенням на клас напруги 20 кВ протяжністю 

2,98 км.;
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 Реконструкція ПЛІ-0,38 кВ, протяжністю 1,41 км.;
 Реконструкція одної трансформаторної підстанції 110 кВ;
 Технічне переоснащення одної трансформаторної підстанції 35 кВ;
 Переоснащення ТП, РП (ЛЕП) 6, 10, 20 кВ шляхом встановлення вакуумних вимикачів 10 кВ з 
реконструкцією РЗА у кількості 50 шт.;
 Розроблено проєктну документацію на об’єкти електричних мереж 0,38-110 кВ, в кількості 11 шт. для 
реалізації у майбутніх періодах.

ІІ розділ. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії.
679 – 3 ф. лічильники типу ISKRA MT 880 кл.т. 0,5s
39 – модеми GSM/GPRS
50 – 3 ф. лічильників активної та реактивної електричної енергії
25 606 – 1 ф. лічильників типу СМАРТ
2 365 – 3 ф. лічильників типу СМАРТ
237 – маршрутизаторів
4 400 – 1 ф. вводів
598 – 3 ф. вводів
64 – покажчики струму ПЛ (ПСр-10)
20 – пунктів комерційного обліку ПКО-10
45 – приладів для реєстрації струму та напруги.

ІІІ розділ. Впровадження та розвиток АСДТК.
Встановлення інтерактивного диспетчерського щита (відео-стіни) у Вінницьких Центральних ЕМ.
Телемеханіка 27-ми ТП (РП)-10 кВ у м. Вінниці;
Проєктування телемеханіки Вінницьких-Східних ЕМ;
Технічне переоснащення ТП, РП з впровадженням телемеханіки в Вінницьких МЕМ (Верхній рівень – 
ДП).

ІV розділ. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
 Закупівля комп’ютерної техніки (моноблоки – 48 шт., переносні комп’ютери – 10 шт., монітори – 300 
шт., сервер – 2 шт., принтери – 51 шт., шасі для блейд-серверів з модулями, дисковою підсистемою тат 
середовищем віртуалізації, інформаційна панель – 2 шт.);
 Закупівля системного програмного забезпечення – програмне забезпечення ОІК;
 Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення (ліцензії для міжмережевого екрана- 
2 шт., антивірусного ПЗ, обладнання для безпеки, програмного комплексу SAP IS-U для побутових 
споживачів, ліцезії програмного забезпечення SAP, впровадження функціональності по звітнім формам 
НКРЕКП, впровадження програмного комплексу SAP, системи комплексного управління персоналом);
 Система управління аварійними іт плановими відключеннями «OMS»;
 Проведення технічного аудиту ІТ-інфраструктури. 

V розділ. Впровадження та розвиток систем зв'язку.
  Заміна обладнання УКХ в Немирівських та Ямпільських ЕМ;
  Придбання обладнання для передачі даних.

VІ розділ. Модернізація та закупівля колісної техніки.
Закупівля 33 бригадних автомобілів 4*4 підвищеної прохідності для ОВБ.

VІІ розділ - Інше.
Заплановано забезпечити охоронною сигналізацією п’ять ПС 35-110 кВ, оновити інструмент для 
розчистки трас повітряних ліній та закупити асфальторіз.
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» розпочато виконання ІП-2021, а саме – проведення процедур публічної 
закупівлі та укладання договорів.
Товариством сформовано зміни до схваленої ІП-2021 зі збільшенням загальної суми до 438,010 млн. грн., 
за рахунок реінвестування ІІ-ї частини прибутку Товариства.
В зміни до ІП-2021 включено наступні заходи:

  Встановлення реклоузерів у кількості – 70 шт.;
  Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ с. Вінницькі Хутори – 2,26 км.;
  Технічне переоснащення РП-2 по території Якушинецької ОТГ;
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  ІІ черги реконструкції 3-х ПС-110 кВ (Чернятин, Дзигівка, Івонівка);
  Технічне переоснащення ПС-110/35/10 кВ «Бершадь» з встановленням конденсаторної установки для 

компенсації реактивних навантажень в м. Бершадь;
  Встановлення вакуумних вимикачів 10 кВ – 85 шт. (50 – ПС 35-110 кВ, 35 – ТП, РП 6-20 кВ);
  Розробка проєктів: КЛ-10 кВ – 13 км, ПЛІ-0,4 кВ – 20,5 км.;
  Збільшення кількості лічильників до раніше запланованої (1 ф. – до 48 124 шт.);
  Збільшення кількості лічильників до раніше запланованої (3 ф. ISKRA MT 880 кл.т. 0,5s – до 776 шт.);
  Збільшення кількості лічильників до раніше запланованої (3 ф. прямого включення – до 3 645 шт.);
  Збільшення кількості лічильників до раніше запланованої (3 ф. трансформаторного включення – до 490 

шт.);
  Збільшення кількості маршрутизаторів до раніше запланованої (до 479 шт.);
  Закупівля вимірювальних трансформаторів струму 0,4 кВ – 1 470 шт.;
  Закупівля 2-х відеостін (Вінницькі МЕМ, Вінницькі Східні ЕМ);
  Закупівля автогідропідіймача та сідлового тягача;
  До-комплектація 33-х бригадних автомобілів для ОВБ;
  Закупівля 28-ми пірометрів;
  Встановлення 3-х турнікетів та 2-х шлагбаумів (Вінницькі МЕМ, Вінницькі Центральні ЕМ, 

Високовольтний блок, Янгеля, Енергетична);
  Закупівля авто-екзаменатора «Охорона праці»;
  Лазерний далекомір;
  Встановлення сигналізації ще на 5-ти ПС 35-110 кВ.

Схвалення змін до інвестиційної програми 2021 року в НКРЕКП заплановано після погодження ДЕН і МЕ
 у квітні поточного року.

  Підрозділи з технічної діяльності.
 На 2021 рік витрати на виконання «Програми ремонтів» складають 768 млн. 500 тис. грн.
При цьому у високовольтних мережах 35-110 кВ планується відремонтувати 229 км ПЛ-35-110 кВ та 6 ПС
 35-110 кВ.
В розподільних мережах 0,4-10 кВ заплановано відремонтувати 126,2 км ПЛ 0,4-10 кВ, 14 шт. ТП та РП 
10 кВ та 211 силових трансформатора 10 кВ.
Впровадження запланованих заходів інвестиційної програми та виконання ремонтів електромереж в 
повному обсязі дозволить забезпечити надійність передачі та розподілу електроенергії споживачам, 
підвищити її якість і знизити технологічні втрати електроенергії.

  Підрозділи з охорони праці.
  В питаннях охорони праці на 2021 рік службі охорони праці, керівникам структурних одиниць 
Товариства поставлені завдання з:
- посилення оперативного контролю за дотриманням вимог безпеки безпосередньо на робочих місцях; 
- забезпечення персоналу сучасними засобами захисту, спецодягом та спецвзуттям;
- підняття рівня оперативної та виробничої дисципліни персоналу шляхом проведення навчання, нарад, 
оперативного контролю, вжиття жорстких заходів впливу до порушників;
- виконання розроблених заходів з профілактики виробничого травматизму та травматизму серед 
сторонніх осіб.
Витрати на охорону праці на 2021 рік передбачені в сумі 5 079 508,16 грн.

  Підрозділи з персоналу.
 В питаннях кадрової роботи та соціальних заходів виконавчий орган управління Товариством буде 
продовжувати дотримуватись напрацьованих методів роботи з кадрами і вирішувати соціальні питання в 
тому числі підвищення матеріального заохочення працівників Товариства в межах фінансових 
можливостей.

  Працюючий в Товаристві трудовий колектив спроможний виконувати свої обов’язки на високому рівні. 
Він здатний подолати всі прояви негативних факторів у виробничо-господарській діяльності, а посадові 
особи виконавчого органу зі своєї сторони забезпечать необхідну організацію керівництва для виконання 
поставлених завдань та основних напрямків розвитку Товариства в 2021 році.

АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - акцiонерне товариство з розподілу (передачі) електроенергiї; експлуатацiї і 
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ремонту обладнання  мережi 0,4-110 кВ.
До 1960 року електроенергетичну базу Подiлля (Вiнницька, Тернопiльська і Хмельницька областi) 
складали дрiбнi розрiзненi електростанцiї, що працювали з великою питомою втратою палива і високою 
вартiстю виробленої електроенергiї. До початку 1960 року на територiї Подiлля дiяло 3649 електростанцiй 
сумарною потужнiстю 467 МВт. Для передачi електроенергiї використовувались розподiльчi мережi 
напругою 0,4-10 кВ.
14 жовтня 1960 року було створено районне енергетичне управлiння "Вiнницяенерго". У 1961 роцi 
почалось будiвництво першої у Вiнницькiй областi ЛЕП 110 кВ. До кiнця 1962 року у Вiнницькiй областi  
з'явилась  перша   пiдстанцiя 110 кВ. У 1966р. Введено в дiю першу  чергу магiстральної ЛЕП 330 кВ з 
пiдстанцiєю у м. Вiнницi. З  цього перiоду  втратили  своє  значення  дизельнi  електростанцiї та 
енергопоїзди.
В  зв'язку з iнтенсивною електрифiкацiєю сiльськогосподарських споживачiв і розвитком промисловостi 
значно збiльшились темпи розвитку електромереж 35-110-330 кВ і з  1 липня 1975 р.створено виробниче 
енергетичне об'єднання "Вiнницяенерго". Побудованi : ПС 750 кВ Вiнницька (1975р.), ПС 330 кВ 
Козятинська (1983р.), ПС 330 кВ Барська (1988р.).
У 1995 р. Внаслiдок реструктуризацiї, на базi ВЕО "Вiнницяобленерго"  заснована  Державна акцiонерна 
енергопостачальна компанiя "Вiнницяобленерго", яка в процесi приватизацiї була перетворена у вiдкрите  
акцiонерне  товариство "Акцiонерна  компанiя Вiнницяобленерго".
До  складу  ВАТ "АК Вiнницяобленерго"  увiйшло  7  вiдособлених структурних пiдроздiлiв:
 - Вiнницькi схiднi електричнi мережi;
 - Вiнницькi центральнi електричнi мережi ;
 - Вiнницькi тепловi мережi
 та 4  допомiжнi  пiдроздiли.
  В  жовтнi  1999 року рiшенням  правлiння  Компанiї,  яке  було  затверджене  Спостережною  радою та 
погоджене з Мiненерго України,  з  метою  удосконалення  структури управлiння,  полiпшення 
енергозбутової  роботи,  покращення  надiйностi  енергопостачання  споживачам були  внесенi  змiни  в  
органiзацiйну  структуру  управлiння  ВАТ "АК Вiнницяобленерго". Згiдно  структури  управлiння  до  
складу  ВАТ "АК Вiнницяобленерго"  входили  Вiнницькi  схiднi  високовольтнi електричнi  мережi,  
Вiнницькi  центральнi  високовольтнi електричнi  мережi,  Вiнницькi  тепловi  мережi,  28  структурних  
одиниць  районних  електромереж, 4 допомiжних  пiдроздiли.
Згiдно  рiшення  загальних  зборiв  акцiонерiв  вiд  25  листопада  1999 р  у  ВАТ "АК Вiнницяобленерго"  
вiдбулось  затвердження  органiзацiйної  структури. Вiдповiдно  до  рiшення  зборiв,  структурнi  одиницi  
"Вiнницькi  схiднi  електричнi  мережi"  та  "Вiнницькi  центральнi  електричнi  мережi"  були  
реорганiзованi  в  структурнi  одиницi "Вiнницькi  схiднi  високовольтнi  електричнi  мережi"  та  
"Вiнницькi  центральнi  високовольтнi  електричнi  мережi". З  їх  складу  виведенi  райони  електричних  
мереж,  якi  iснували  в  цих  одиницях  на  правах  цехових  господарств  і  на  базi  їх майна   були  
створенi  структурнi  одиницi      вiдповiдно  до  адмiнiстративних  районiв  областi,   напряму 
пiдпорядкованi ВАТ "АК Вiнницяобленерго".
Вiдповiдно  до  наказу Мiнiстерства  палива  та  енергетики  України  № 417  вiд  03.09.01р.  на  базi  
державного  майна  цiлiсного  майнового  комплексу - структурної  одиницi  "Вiнницькi  тепловi мережi",  
що  знаходилися  на  балансi  ВАТ  "АК Вiнницяобленерго",  було  створено  державне  пiдприємство 
(ДП) "Вiнницькi  тепловi  мережi"  з  правом  юридичної  особи.
В  подальшому  продовжувалась робота по вдосконаленню структури  управлiння  ВАТ "АК 
Вiнницяобленерго". Загальними  зборами  акцiонерiв  вiд  24.06.2004 року  було  прийнято  рiшення  про  
реорганiзацiю  двох пiдроздiлiв високовольтних електричних мереж  шляхом  злиття  в  одну  структурну  
одиницю  "Вiнницькi  високовольтнi  електричнi  мережi". Структурна  одиниця  "Енергорембуд"  набула  
статусу  дочiрнього  пiдприємства "Вiнницяенергорембуд"  з  власним  статутом  та  положеннями. З 
1.10.2005 року  було реорганiзовано  СО "Вiнницяенергозабезпечення" та  СО "Вiнницяенергоавтотранс" в
 одну структурну одиницю - "Матерiально-технiчне забезпечення та автотранспорт". Загальними зборами 
акцiонерiв вiд 21.03.06 року   було створено   дочiрнє пiдприємство на  базi  готелю „Енергетик” та  
затверджено  його  Статут.
 На  позачергових  загальних зборах акціонерів Товариства  від 10.11.2010 року  було прийняте  рішення, 
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", про зміну назви товариства з ВАТ "АК 
Вінницяобленерго" на Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго", яке набуло чинності з 10 
березня 2011 року включно; також було прийняте рішення   про  ліквідацію дочірнього підприємства 
"Вінницяенергорембуд"  (протокол №3/2010 від  10.11.10 р.) . Відповідно рішення  позачергових загальних
 зборів акціонерів Товариства від  25.07.2012 р. було ліквідовано структурну одиницю "Матеріально-
технічне забезпечення та автотранспорт" (протокол №2/2012 від 25.07.12р.).
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Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків - відсутня, оскільки похідні цінні папери емітентом не випускались.

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс 
корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження 
принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції 
загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв’язку з цим, 
посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних 
осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про 
добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 
фондових біржах не торгуються, Товариство є членом громадської спілки «Асоціація операторів 

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 На річних загальних зборах акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" прийнято рішення  припинити СО 
"Вінницькі високовольтні електричні мережі"  та СО "Вінницяенергоналадка" ПАТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" шляхом їх ліквідації (закриття) у порядку, встановленому законодавством 
України.
 На протязі 2015 року проходила процедура з ліквідації СО "Вінницькі високовольтні електричні мережі"  
та СО "Вінницяенергоналадка" ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", яка згідно наказу по Товарриству № 450 
від 30.11.2015 р. завершена 30 листопада 2015 року.
Згiдно  проведених  змiн  в  органiзацiйнiй  структурi  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  до складу 
Товариства  входили 28  структурних  одиниць,  якi  не  є  юридичними  особами  i  дiють на  пiдставi  
положень,  та   дочірнє підприємство  „Готель „Енергетик”, яке діє на пiдставi Статуту, затвердженого 
загальними  зборами акцiонерiв.
28.03.2019р. Наглядовою радою погоджено внесення змін до організаційної структури Товариства шляхом
 викладення її в новій редакції та введення її в дію з 01.07.2019р., в частині зміни кількості структурних 
одиниць з 28 до 12. Це такі структурні одиниці: Барські ЕМ, Бершадські ЕМ, Вінницькі міські ЕМ, 
Замостянські ЕМ, Іллінецькі ЕМ, Калинівські ЕМ, Козятинські ЕМ, Крижопільські ЕМ, Могилів-
Подільські ЕМ, Тульчинські ЕМ, Хмільницькі ЕМ, Шаргородські ЕМ. 
На річних загальних зборах акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 25.04.2019 року (протокол №1/2019
 від 25.04.2019р.) прийнято рішення змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та
 змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 З метою популяризації професії енергетика та вшанування кращих традицій, в Товаристві створено музей 
історії енергетики Вінниччини.

 У звітному періоді укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 
емітентом - не відбувалось. Похідні цінні папери емітентом не випускались.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування - відсутня, оскільки похідні цінні папери емітентом не випускались.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 

у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:
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розподільчих електричних мереж».

В своїй діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» дотримується чинного законодавства України, Статуту 
та внутрішніх Положень Товариства, які розміщені на веб-сайті в мережі Інтернет: www.voe.com.ua. Будь-
яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки 
Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами 
корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 

в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 

емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

10.06.2020

98,3805

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах:

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

 1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.

 2. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд позачергових загальних 
зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

 5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 6. Про обрання членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами 

Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

 8. Прийняття рішення про виділ з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства.
 9. Про порядок і умови виділу з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства.
 10. Про створення нового акціонерного товариства із зазначенням: запланованого найменування товариства, що 

створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується 
випустити.

 11. Про припинення ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 12. Про призначення комісії з припинення ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та голови 

відповідної комісії.
 13. Про встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 

 Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 04/05/2020 від 04 
травня 2020 року) про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 За 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, на адресу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН», як акціонера, 
що є власником 4 (чотирьох) шт. простих іменних акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», надійшли пропозиції до 
проекту порядку денного Загальних зборів стосовно включення до проекту порядку денного Загальних зборів 
додаткових (нових) питань порядку денного та проектів рішень до таких додаткових (нових) питань порядку денного 
позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.06.2020 року.
 Відповідно до наданих пропозицій, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання 

річні позачергові

X
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Наглядової ради № 25/05/2020 від 25 травня 2020 року) включити до проекту порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.06.2020 року, відповідні пропозиції, 
що надійшли від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ 
«МЕРИДІАН», та про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів:

У відповідності до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою АТ
 «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради №24/04/2020 від 24 квітня 2020 року) було 
прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого по одинадцяте та з тринадцятого питання порядку денного - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, з дванадцятого 
питання порядку денного - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Загальний опис прийнятих на зборах рішень:
 
Позачергові загальні збори прийняли наступні рішення:

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення 
результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням 
проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на
 10.06.2020р., долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).
1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:
- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.
1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.06.2020р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів 
акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену 
Петрівну.
3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.
4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

 • голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям 
бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
 • для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 • бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
 • прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із 

запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається 
неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 • питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із 

зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює 
питання;
 • питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 • направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній

 частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
 • для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
 • для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати 

до 20 хвилин;
 • у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», 

перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс 
один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про 
оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже 
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проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів
 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.
5.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 10.06.2020р. Позачергових загальних зборів 
акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Фурзикової Діани Володимирівни - члена Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; 
- Менщикова Миколи Прокоповича - члена Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
  та вважати повноваження діючих (на момент проведення 10.06.2020р. Позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними 
зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
6.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:

 № з/п         ПІБ члена Наглядової ради
 1.    Бойко Ігор Іванович (представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»)
 2.    Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»)
 3.    Кустова Вікторія Леонідівна (незалежний директор)
 4.    Менщиков Микола Прокопович (незалежний директор)
 5.    Патлавський Руслан Анатолійович (представник акціонера - Закритого недиверсифікованого пайового 

інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ» від свого імені і в інтересах якого діє ТОВ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна»).
7.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
7.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
7.3. Уповноважити Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
8.1. Прийняти рішення про виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного
 товариства (тип – приватне акціонерне товариство) із передачею йому згідно із розподільним балансом частини 
майна, прав та обов’язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» без припинення 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
9.1. Затвердити наступний порядок і умови виділу з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
нового акціонерного товариства:
9.1.1. Виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства провести
 відповідно до чинного законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.
9.1.2. Під час виділу здійснюється конвертація акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в 
таку саму кількість акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» меншої номінальної вартості 
та в акції нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу.
9.1.3. Не підлягають конвертації (і) викуплені АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» власні 
акції та (іі) акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», власниками яких є акціонери, які 
звернуться до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з вимогою про обов’язковий викуп 
належних їм акцій та які мають таке право (у відповідності до вимог статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні 
товариства»).
9.1.4. Акції нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу, розміщуються серед всіх акціонерів 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», які є власниками акцій, що підлягають конвертації, зі 
збереженням співвідношення, що було між акціонерами у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
9.1.5. Кожний акціонер - власник простих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у 
встановленому в статтях 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» порядку, має право вимагати 
здійснення обов’язкового викупу АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» належних йому 
простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та проголосував проти прийняття загальними 
зборами рішення про виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного 
товариства.
9.1.6. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про виділ з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
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 «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» письмово повідомляє кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про прийняття відповідного рішення та розміщує повідомлення про ухвалене рішення в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок 
цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасників фондового ринку, а також повідомляє про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій акції 
такого товариства допущено до торгів. Кредитор, вимоги якого до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому 
зазначеного повідомлення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення
 договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та 
відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає 
від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед 
ним.
9.1.7. Під час виділу, Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» розробляє та 
затверджує проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та схвалює розподільний баланс. Наглядова рада 
скликає загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та виносить на 
розгляд загальних зборів питання про затвердження плану виділу і розподільного балансу, а також інші питання, 
прийняття рішень з яких передбачено чинним законодавством щодо здійснення процедури виділу. При цьому, проект
 плану виділу та пояснення до умов плану виділу будуть включені до матеріалів, що надсилатимуться акціонерам 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» при підготовці зазначених загальних зборів 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
9.1.8. Процедура виділу передбачає проведення загальних зборів акціонерів створюваного внаслідок виділу 
акціонерного товариства. Порядок участі і голосування в загальних зборах акціонерного товариства, що створюється 
внаслідок виділу, буде зазначений в проекті плану виділу.
10.1. Створити нове акціонерне товариство внаслідок виділу з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
10.1.1. Заплановане найменування нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу: АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГІДРОЕНЕРГО».
10.1.2. Заплановане місцезнаходження нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу: Україна, 
21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Енергетична, буд. 6.
10.1.3. Запланований розмір статутного капіталу нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу: 
6 194 732,00 грн. (шість мільйонів сто дев’яносто чотири тисячі сімсот тридцять дві гривні 00 копійок).
10.1.4. Заплановані кількість, тип, номінальна вартість акцій, що планується випустити: 3 097 366 (три мільйони 
дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 грн. (дві 
гривні 00 копійок) кожна акція, загальною номінальною вартістю 6 194 732,00 грн. (шість мільйонів сто дев’яносто 
чотири тисячі сімсот тридцять дві гривні 00 копійок); кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
10.2. Встановити, що назва та місцезнаходження нового акціонерного товариства, що створюється внаслідок виділу, 
а саме: «ВІННИЦЯГІДРОЕНЕРГО» і «Україна, 21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Енергетична, буд. 6», є 
попередніми, остаточні назву та місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного 
акціонерного товариства.
10.3. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу нового акціонерного товариства, що створюється 
внаслідок виділу, буде визначений після затвердження загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» розподільного балансу.
10.4. Уповноважити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» вчинити всі 
необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів нового акціонерного товариства, що 
створюється внаслідок виділу.
11.1. Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 34325442) шляхом його ліквідації у порядку, 
встановленому законодавством України.
11.2. Уповноважити Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» прийняти всі 
рішення та вжити всі заходи, необхідні та достатні для ліквідації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ 
«ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у т.ч., але не 
виключно, затвердити ліквідаційний баланс та, у разі потреби, вносити зміни в рішення, прийняті щодо його 
ліквідації загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
12.1. РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.
13.1. Кредитори ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення 
щодо припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» можуть заявити свої вимоги до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом 
направлення таких вимог у письмовій формі на адресу місцезнаходження ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
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«ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а саме на 
адресу: 21000, Вінницька область, місто Вінниця, провулок Ясний, будинок 12.
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10.04.2020

72,6225

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
 1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

 5. Звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

 6. Звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками 
розгляду відповідного звіту.

 7. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту і висновків.

 8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.
 9. Розподіл прибутку і збитків АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2019 році.
 10. Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2019 рік.

11. Про обрання (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.

Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
  
Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 03/03/2020 від 03 
березня 2020 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 25/03/2020 від 25 
березня 2020 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Результати розгляду питань порядку денного:
По всіх одинадцяти питаннях порядку денного - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Загальний опис прийнятих на зборах рішень: 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення 
результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням 
проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 
10.04.2020р., долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).
1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:
- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.
1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.04.2020р., з моменту завершення таких річних загальних зборів 
акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.
3.1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія 
Олександровича.
4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
  голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям 
бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

X

річні позачергові
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Інше (зазначити): Ні

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 

звітному році?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

  Так  Ні

X

X

 Так  Ні 

X

X

XДепозитарна установа

  для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
  бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
  прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із 
запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається 
неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
  питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із 
зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює 
питання;
  питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
  направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній
 частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
  для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
  для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до
 20 хвилин;
  у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», 
перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс 
один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про 
оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже 
проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.
5.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році визнати задовільною та такою, що 
відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської 
діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році.
6.1. Роботу Наглядової ради АТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає 
меті та напрямкам діяльності АТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
6.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2019 році.
7.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає
 меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році.
8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.
9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 94 668 766,74 грн. (дев’яносто чотири мільйони шістсот шістдесят вісім 
тисяч сімсот шістдесят шість гривень 74 копійки), отриманий 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році.
9.2. Чистий прибуток у розмірі 94 668 766,74 грн. (дев’яносто чотири мільйони шістсот шістдесят вісім тисяч сімсот 
шістдесят шість гривень 74 копійки), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році, залишити 
нерозподіленим.
10.1. Затвердити результати роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2019 рік.
11.1. Обрати (призначити) суб’єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «НИВА-АУДИТ» (В ФОРМІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (код ЄДРПОУ 21095329) для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.
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X

Інше (зазначити): Ні

X

 Інше (зазначити): 1. Прийняття рішення про виділ з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства.
 2. Про порядок і умови виділу з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нового акціонерного товариства.
 3. Про створення нового акціонерного товариства із зазначенням: запланованого найменування товариства, що 

створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.
 4. Про припинення ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 5. Про призначення комісії з припинення ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та голови 

відповідної комісії.
 6. Про встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ПАТ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 

звітному році?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

Виконавчий орган X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій товариства: Ні

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Річні загальні збори акціонерів проведено 10.04.2020 р.

Інше (зазначити): Позачергові загальні збори акціонерів у 2020 році скликались на 10.06.2020 р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Позачергові загальні збори акціонерів у 2020 році проведено 10.06.2020 р.

Відповідно до чинної редакції Статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та Положення про Наглядову раду 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів 
Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює 
та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства підпорядкована Загальним зборам 
акціонерів Товариства - Вищому органу Товариства, рішення яких є для неї обов'язковими. 
 Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради відноситься до компетенції Вищого органу 
Товарства. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів 
Товариства на строк не більший ніж три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть 
переобиратися необмежену кількість разів.
Наглядова рада Товариства складається із 5 членів Наглядової ради Товариства. Кожен член Наглядової 

 ради має 1 (один) голос.
До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та чотири члени Наглядової ради. Рішення 
щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами в процесі кумулятивного 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
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голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою
 більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час 
переобрати голову Наглядової ради.
На кінець звітного періоду до складу Наглядової ради входили:
Голова Наглядової ради Бойко Ігор Іванович, обраний членом Наглядової ради позачерговими загальними
 зборами акціонерів 10.06.2020р. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 2/2020 від 
10.06.2020р.), Головою Наглядової ради обраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 
(протокол засідання Наглядової ради № 11/06/2020 від 11.06.2020р.).
Член Наглядової ради Івахно Віталій Валерійович, обраний членом Наглядової ради позачерговими 
загальними зборами акціонерів 10.06.2020р. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 
2/2020 від 10.06.2020р.).
Член Наглядової ради Менщиков Микола Прокопович, обраний членом Наглядової ради позачерговими 
загальними зборами акціонерів 10.06.2020р. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 
2/2020 від 10.06.2020р.).
Член Наглядової ради Кустова Вікторія Леонідівна, обрана членом Наглядової ради позачерговими 
загальними зборами акціонерів 10.06.2020р. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 
2/2020 від 10.06.2020р.).
Член Наглядової ради Патлавський Руслан Анатолійович, обраний членом Наглядової ради 
позачерговими загальними зборами 10.06.2020р. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 
2/2020 від 10.06.2020р.). 
Комітетів Наглядової ради не створено.
До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом, 
Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів 
Товариства. Протягом 2020 року відбулося 43 засідання Наглядової ради, на яких було розглянуто 78 
питань, які згідно зі Статутом Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами 
відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться в міру 
необхідності і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини її складу. Члени 
Наглядової ради Товариства повинні брати участь у її роботі та голосувати особисто. З розглянутих 
Наглядовою радою питань, прийняті відповідні рішення, які оформлені протоколами, де один з 
оригінальних екземплярів направляється Виконавчому органу. Відповідні рішення забезпечують інтереси 
акціонарів, позитивно впливають на  роботу Товариства. Жодне з них не було оскаржене, не було визнано
 незаконним та не було скасовано.
Річними загальними зборами акціонерів від 25.04.2019 року (протокол №1/2019 від 25.04.2019р.) було 
внесено та затверджено зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції, яке визначає умови виплати 
винагороди членам Наглядової ради. Загальні збори Товариства приймають рішення про розмір 
винагороди, суму винагороди члену Наглядової ради за виконання ним своїх функцій, яка зазначається у 
цивільно-правовому чи трудовому договорі (контракті) між членом Наглядової ради та Товариством.
Оцінку роботи Наглядової ради  здійснює вищий орган Товариства - Загальні збори аціонерів. 
Загальні збори аціонерів визнають роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті та 
напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів, 
враховуючи результати фінансово-господарської діяльності Товариства за попередні роки.

Виконавчим органом АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», який здійснює керівництво його поточною 
діяльністю, є колегіальний орган – Дирекція Товариства. 
Дирекція Товариства діє від імені та на користь Товариства в межах, передбачених законодавством 
України, Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Головою Виконавчого органу Товариства є Генеральний директор, який очолює та керує Дирекцією. 
Дирекція підзвітна Вищому органу Товариства, Наглядовій раді Товариста. Дирекція виконує 
безпосередньо або організоує виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства 
та Ревізійної комісії Товариства.
Генеральний директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства. 
Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою Товариства самостійно або за поданням 
Генерального директора Товариства.
Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом 
Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Генеральним директором або іншим членом Дирекції 
одна і та сама особа може обиратись необмежену кількість разів. 
У своїй діяльності Дирекція керується законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, а 
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також іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями, що приймаються Вищим органом 
Товариства та Наглядовою радою Товариства.
Дирекція складається з 9 членів: Генерального директора та 8 членів Дирекції.
Змін в структурі Виконавчого органу за звітний період не відбувалось.
На кінець звітного періоду до складу Дирекції входили:
Генеральний директор Поліщук Андрій Леонідович, обраний на посаду з 16.09.2014р. (Протокол 
Наглядової ради № 11 від 11.09.2014р.). 
Член Дирекції Кисленко Людмила Миколаївна, обрана з 06.02.2015р. (протокол Наглядової Ради  № 21 від
 06.02.2015 р.).
Член Дирекції Степанець Віктор Іванович, обраний з 20.12.2017р. (Протокол Наглядової ради 
№19/12/2017 від 19.12 2017р.). 
Член Дирекції Тарарака Олексій Вікторович, обраний з 01.04.2019р. (Протокол Наглядової ради 
№29/03/2019 від 29.03.2019 р.). 
Член Дирекції Хребтій Віталій Михайлович, обраний з 27.12.2012р. (Протокол Наглядової ради №24 від 
26.12.2012 р.). 
Член Дирекції Даниленко Сергій Валерійович, обраний з 06.02.2015р. (Протокол Наглядової ради №21 від
 06.02.2012 р.).
Член Дирекції Чеченєв Олександр Вікторович, обраний з 30.12.2013р. (Протокол Наглядової ради №49 від
 27.12.2013 р.). 
Член Дирекції Кравець Руслан Борисович, обраний з 27.12.2012р. (Протокол Наглядової ради №24 від 
26.12.2012 р.).
Член Дирекції Железнов Григорій Миколайович , обраний з 06.02.2015р. (Протокол Наглядової ради №21 
від 06.02.2015 р.). 
    Протягом 2020 року відбулися 83 засідання Дирекції Товариства, на яких розглядались питання 
поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом та рішенням Вищого 
органу Товариства віднесені до компетенції інших органів управління.
Оцінку роботи Дирекції  здійснює вищий орган Товариства - Загальні збори аціонерів. 
Загальні збори аціонерів визнають роботу Дирекції задовільною та такою, що відповідає меті та 
напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів, 
враховуючи результати фінансово-господарської діяльності Товариства за попередні роки.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової 
ради

Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний
 член 

наглядової 
ради

Так Ні

Залежний 
член 

наглядової 
ради

Голова Наглядової ради - Бойко 
Ігор Іванович

Голова Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
 -діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та 

не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які 
були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 -керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 

України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства та рішеннями 
Вищого органу Товариства;
 -виконувати рішення, прийняті Вищим органом 

Товариства та Наглядовою радою Товариства;
 -брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. 

Завчасно повідомляти про неможливість участі у 
засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням 
причин відсутності;
 -зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 

таємницю Товариства;
 -контролювати діяльність Виконавчого органу 

Товариства;
 -здійснювати захист інтересів акціонерів Товариства.

X
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Член Наглядової ради - Івахно 
Віталій Валерійович

Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
 -діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та 

не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які 
були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 -керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 

України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства та рішеннями 
Вищого органу Товариства;
 -виконувати рішення, прийняті Вищим органом 

Товариства та Наглядовою радою Товариства;
 -брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. 

Завчасно повідомляти про неможливість участі у 
засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням 
причин відсутності;
 -зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 

таємницю Товариства;
 -контролювати діяльність Виконавчого органу 

Товариства;
 -здійснювати захист інтересів акціонерів Товариства.

X

Член Наглядової ради - 
Патлавський Руслан 
Анатолійович

Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
 -діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та 

не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які 
були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 -керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 

України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства та рішеннями 
Вищого органу Товариства;
 -виконувати рішення, прийняті Вищим органом 

Товариства та Наглядовою радою Товариства;
 -брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. 

Завчасно повідомляти про неможливість участі у 
засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням 
причин відсутності;
 -зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 

таємницю Товариства;
 -контролювати діяльність Виконавчого органу 

Товариства;
 -здійснювати захист інтересів акціонерів Товариства.

X

Член Наглядової ради - Кустова 
Вікторія Леонідівна

Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
 -діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та 

не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які 
були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 -керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 

України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства та рішеннями 
Вищого органу Товариства;
 -виконувати рішення, прийняті Вищим органом 

Товариства та Наглядовою радою Товариства;
 -брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. 

Завчасно повідомляти про неможливість участі у 
засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням 
причин відсутності;
 -зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 

таємницю Товариства;
 -контролювати діяльність Виконавчого органу 

Товариства;
 -здійснювати захист інтересів акціонерів Товариства.

X
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З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

X

X

X

Чи проведені засідання наглядової ради?

Інше (зазначити): У складi Наглядової ради комiтети не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

У складi Наглядової ради комiтети не створювались.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 Так Ні

У складi Наглядової ради комiтети не створювались.

Загальний опис прийнятих на них рішень: До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, 
передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Товариства Загальними зборами 
акціонерів Товариства. Протягом 2020 року відбулося 43 засідання Наглядової ради, на яких було розглянуто 78 
питань, які згідно зі Статутом Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами відносяться до 
компетенції Наглядової ради Товариства.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Засідання Наглядової ради проводяться в міру 
необхідності і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини її складу. Члени Наглядової 
ради Товариства повинні брати участь у її роботі та голосувати особисто. З розглянутих Наглядовою радою питань, 
прийняті відповідні рішення, які оформлені протоколами, де один з оригінальних екземплярів направляється 
Виконавчому органу. Відповідні рішення забезпечують інтереси акціонерів, позитивно впливають на  роботу 
Товариства. Жодне з них не було оскаржене, не було визнано незаконним та не було скасовано.

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: У складi Наглядової ради комiтети не створювались.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Оцінка роботи наглядової ради: Оцінку роботи Наглядової ради  здійснює вищий орган Товариства - Загальні збори 
аціонерів.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1/2021 від 09.04.2021 р.) роботу Наглядової 
ради АТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2020 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам 
діяльності АТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Член Наглядової ради - 
Менщиков Микола Прокопович

Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
 -діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та 

не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які 
були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 -керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 

України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства та рішеннями 
Вищого органу Товариства;
 -виконувати рішення, прийняті Вищим органом 

Товариства та Наглядовою радою Товариства;
 -брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. 

Завчасно повідомляти про неможливість участі у 
засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням 
причин відсутності;
 -зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 

таємницю Товариства;
 -контролювати діяльність Виконавчого органу 

Товариства;
 -здійснювати захист інтересів акціонерів Товариства.

X
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X

Інше (зазначити): д/н

Інше (зазначити): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 
дієздатність. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства 
та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

X

X

X

Інше (зазначити): Склад Наглядової ради, який діяв станом на 31.12.2020 року, було обрано 10 червня 2020 року; зi 
своїми правами та обовяз'ками члени Наглядової ради ознайомились самостiйно.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 

обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Генеральний директор - Поліщук Андрій Леонідович   Генеральний директор  зобов’язаний:
1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
 особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства 
та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Дирекції.
 Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства із зазначенням причини своєї 
відсутності;
5) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її
 вимогу;
6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до
 засідання Дирекції;
7) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, 
знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, 
збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
8) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати 
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діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства 
відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції;
9) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, 
Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії Товариства, 
внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну
 інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
10) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 
таємницю Товариства.

Член Дирекції -  Кисленко Людмила Миколаївна  Член Дирекції зобов’язаний:
1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
 особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства 
та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Дирекції.
 Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства із зазначенням причини своєї 
відсутності;
5) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її
 вимогу;
6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до
 засідання Дирекції;
7) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, 
знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, 
збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
8) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати 
діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства 
відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції;
9) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, 
Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії Товариства, 
внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну
 інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
10) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 
таємницю Товариства.
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Член Дирекції -  Степанець Віктор Іванович Член Дирекції зобов’язаний:
1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
 особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства 
та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Дирекції.
 Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства із зазначенням причини своєї 
відсутності;
5) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її
 вимогу;
6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до
 засідання Дирекції;
7) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, 
знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, 
збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
8) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати 
діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства 
відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції;
9) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, 
Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії Товариства, 
внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну
 інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
10) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 
таємницю Товариства.
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Член Дирекції -  Тарарака Олексій Вікторович Член Дирекції зобов’язаний:
1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
 особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства 
та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Дирекції.
 Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства із зазначенням причини своєї 
відсутності;
5) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її
 вимогу;
6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до
 засідання Дирекції;
7) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, 
знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, 
збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
8) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати 
діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства 
відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції;
9) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, 
Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії Товариства, 
внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну
 інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
10) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 
таємницю Товариства.
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Член Дирекції -  Хребтій Віталій Михайлович Член Дирекції зобов’язаний:
1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
 особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства 
та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Дирекції.
 Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства із зазначенням причини своєї 
відсутності;
5) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її
 вимогу;
6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до
 засідання Дирекції;
7) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, 
знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, 
збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
8) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати 
діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства 
відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції;
9) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, 
Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії Товариства, 
внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну
 інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
10) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 
таємницю Товариства.
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Член Дирекції -  Даниленко Сергій Валерійович Член Дирекції зобов’язаний:
1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
 особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства 
та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Дирекції.
 Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства із зазначенням причини своєї 
відсутності;
5) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її
 вимогу;
6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до
 засідання Дирекції;
7) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, 
знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, 
збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
8) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати 
діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства 
відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції;
9) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, 
Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії Товариства, 
внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну
 інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
10) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 
таємницю Товариства.
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Член Дирекції -  Чеченєв Олександр Вікторович Член Дирекції зобов’язаний:
1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
 особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства 
та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Дирекції.
 Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства із зазначенням причини своєї 
відсутності;
5) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її
 вимогу;
6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до
 засідання Дирекції;
7) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, 
знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, 
збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
8) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати 
діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства 
відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції;
9) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, 
Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії Товариства, 
внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну
 інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
10) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 
таємницю Товариства.
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Член Дирекції -  Кравець Руслан Борисович Член Дирекції зобов’язаний:
1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
 особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства 
та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Дирекції.
 Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства із зазначенням причини своєї 
відсутності;
5) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її
 вимогу;
6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до
 засідання Дирекції;
7) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, 
знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, 
збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
8) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати 
діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства 
відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції;
9) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, 
Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії Товариства, 
внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну
 інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
10) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 
таємницю Товариства.
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5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента

Протягом 2020 року відбулися 83 засідання Дирекції Товариства, на яких розглядались питання поточної діяльності 
Товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом та рішенням Вищого органу Товариства віднесені до 
компетенції інших органів управління. Відповідні рішення забезпечують інтереси акціонерів, позитивно впливають 
на  роботу Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати 
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства

Оцінку роботи Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - Дирекції  здійснює вищий орган Товариства - 
Загальні збори аціонерів. 
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1/2021 від 09.04.2021 р.) роботу Виконавчого 
органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2020 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам 
діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

Оцінка роботи виконавчого органу

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління 
ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю 
використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання 
правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і 
простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, 
дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: кредитний 
ризик, управління капіталом, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик. Основні ризики, властиві 
діяльності Товариства:

Член Дирекції -  Железнов Григорій Миколайович Член Дирекції зобов’язаний:
1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
 особи на такій посаді за подібних обставин;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства;
3) виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства 
та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Дирекції.
 Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних 
зборах акціонерів Товариства із зазначенням причини своєї 
відсутності;
5) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її
 вимогу;
6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до
 засідання Дирекції;
7) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, 
знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, 
збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
8) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати 
діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства 
відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції;
9) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, 
Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії Товариства, 
внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну
 інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
10) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну 
таємницю Товариства.
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так, створено ревізійну 
комісію

3

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? __________

3

-ринковий ризик: розуміється імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання доходів 
унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості ресурсів. Зміни на ринку можуть
 істотно вплинути на активи та зобов'язання. Так регулятор ринку НКРЕКП встановлює державні регульовані ціни і 
тарифи на послуги з розподілу електричної енергії;
-ризик втрати ліквідності: товариство не зможе виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) 
обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою 
ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Фактором, який може негативно вплинути на 
ліквідність підприємства у майбутньому, є невчасна оплата «захищеними споживачами» спожитої електричної 
енергії, згідно «Порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам» затвердженої 
Кабінетом Міністрів України Постановою № 1209 від 27.12.2018 року.
-кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами 
(дебіторами).

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. 
Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити 
інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін 
ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, 
які впливають на всі інструменти ринку. 
Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження 
встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство 
здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, 
які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових 
коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде 
здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. 
Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити 
заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний 
ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак
 знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
-нестабільність, суперечливість законодавства;
-непередбачені дії державних органів;
-нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
-непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
-непередбачені дії конкурентів;
-світові спади економіки (військові конфлікти, пандемія та інші).
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

© SMA 001306942020 р. 



так

так

так

ні

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб

 та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

X

X

X

X

X

X

Інше (зазначити): В Товариствi дiє Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про порядок розподілу прибутку

 Так Ні
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Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 

надаються на
 запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 
на власному 

веб-сайті 
акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками голосуючих акцій
Інформація про склад органів 
управління товариства
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

так

X

X

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): Ревізійна комісія проводила перевірку відповідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну 
комісію АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих 
акцій

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

 Так Ні

X

X

X

X
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - 
власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію

 юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Луганське енергетичне об'єднання»

31443937 501

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ Україна» (Закритий 
недиверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ»)

34486135 24,9996282

GARENSIA ENTERPRISES LIMITED 
(Кіпр)

НЕ 251633 22,4431013

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на

 загальних зборах емітента

Загальна 
кількість акцій

Кількість акцій 
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 
обмеження

3097366 7644 Деякі власники не уклали з обраною емітентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі.

06.04.2020

Опис: Згідно даних  Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, 
наданого ПАТ "Національний депозитарій України", станом на 06.04.2020 року загальна кількість акцій АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" становила 3097366 шт., загальна кількість голосуючих акцій АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 
становила 3089722 шт., відповідно кількість акцій з обмеженнями прав участі та голосування акціонерів на річних 
загальних зборах акціонерів Товариства, проведених 10.04.2020р., становила 7644 шт. 
 
 Підставою виникнення обмеження прав участі та голосування акціонерів на річних загальних зборах акціонерів 
Товариства, проведених 10.04.2020р., є те, що деякі власники не уклали з обраною емітентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ 
належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому 
відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та 
Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не 
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Датою виникнення обмеження 
Товариство вважає дату отримання інформації,  вказану в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
 зборах акціонерного товариства ( 06.04.2020 року ). Інформацією про іншу дату виникнення обмеження Товариство 
на той час не володіло.

3097366 7644 Деякі власники не уклали з обраною емітентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, 
відкритий в іншій депозитарній установі.

03.06.2020

Опис: Згідно даних  Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, 
наданого ПАТ "Національний депозитарій України", станом на 03.06.2020 року загальна кількість акцій АТ 
"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" становила 3097366 шт., загальна кількість голосуючих акцій АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 
становила 3089722 шт., відповідно кількість акцій з обмеженнями прав участі та голосування акціонерів на 
позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, проведених 10.06.2020р., становила 7644 шт.
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 Підставою виникнення обмеження прав участі та голосування акціонерів на  позачергових загальних зборах 
акціонерів Товариства, проведених 10.06.2020р., є те, що деякі власники не уклали з обраною емітентом 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили 
переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему 
України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, 
їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Датою виникнення 
обмеження Товариство вважає дату отримання інформації,  вказану в Переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах акціонерного товариства (03.06.2020р.). Інформацією про іншу дату виникнення обмеження 
Товариство на той час не володіло.

Згідно з п.9.2 Статуту, Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії 
Товариства, Голова та члени колегіального Виконавчого органу та Головний бухгалтер Товарства є 
посадовими особами органів Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну 
Товариству шкоду відпоідно до чинного законодавства України. Обрання та відкликання посадових осіб 
Товариства здійснюється за рішенням органу управління Товариства, до компетенції й повноваження 
якого входять питання відповідно до положень цього Статуту. 
Відповідно до п.11.2 та 11.3 Статуту, Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів Наглядової ради 
Товариства. Кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос. Члени Наглядової ради Товариства 
обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради не 
може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії 
Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальниз 
зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.
  У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-

яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів 
чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.
Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється 
шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання 
щодо всіх кандидатів в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати 
належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається 
сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства 
шляхом кумулятивного голосування
Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами 
акціонерів Товариства.
Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений 
таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що 
укладається з кожним членом Наглядової ради Товариства. Такий договір або контракт від імені 
Товариства підписується головою Виконавчого органу Товариства чи іншою уповноваженою Загальними 
зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. 
Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі 
припинення його повноважень.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні 
повноваження іншій особі. 
У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання 
всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань 
відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є 
чинними, становить більше половини її складу.
Голова Наглядової ради Товариства та Заступник Голови Наглядової ради Товариства обираються на 
засіданні Наглядової ради Товариства членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю 
голосів від кількісного складу Наглядової ради.
Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради Товариства.

Відповідно Статуту Товариства, очолює та керує діяльністю колегіального Виконавчого органу 
Товариства – Голова Виконавчого органу Товариства - Генеральний директор Товариства, який 
обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
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Персональний склад Виконавчого органу Товариства обирається Наглядовою радою Товариства 
самостійно або за поданням Голови Виконавчого органу Товариства в порядку, передбаченому цим 
Статутом.
Припинення повноважень членів Виконавчого органу Товариства Наглядова рада Товариства може 
здійснювати самостійно або за поданням Голови Виконавчого органу Товариства.
Голова та/або інші члени Виконавчого органу Товариства можуть бути усунені або відсторонені від 
здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради Товариства в порядку, передбаченому цим 
Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Кількісний склад Виконавчого органу Товариства становить 9 (дев’ять) осіб, у т.ч. Генеральний директор 
Товариства. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує 
виконання їх рішень. Членом Виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має 
повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори      Товариства 
обирають Ревізійну комісію. 
Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.
Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, 
які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів терміном на три роки. 
Глова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія Товариства має право в будь-який час переобрати 
Голову Ревізійної комісії Товариства.Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту 
обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, 
якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку закінчення строку
 повноважень членів Ревізійної комісії, вони виконують свої обов’язки до обрання Загальними зборами 
акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду за наказом Генерального директора.

Установчими документами Товариства не передбачено будь-які винагороди або компенсації, які мають 
бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

До компетенції Наглядової ради Товариства (п.11.18 Статуту та п.4.2 Положення про Наглядову раду) 
належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення 
Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства.
До компетенції Наглядової ради Товариства належить:
затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю 
Товариства; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до 
Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; підготовка порядку денного загальних зборів, 
прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім 
скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше 
викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, 
крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення 
повноважень Голови та членів Виконавчого органу Товариства; прийняття рішення щодо дострокового 
припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу Товариства; обрання реєстраційної 
комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та 
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь 
Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань, передбачених 
законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про 
вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, 
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, а також про вчинення правочинів, що відповідно до Статуту та внутрішніх документів 
Товариства підлягають погодженню та/або затвердженню Наглядовою радою Товариства; визначення 
ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх
 виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання 
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оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг; за дорученням Вищого органу Товариства, затвердження умов 
договору, що укладатиметься з Депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати його послуг; 
прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, 
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг ; 
надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону; обрання та звільнення 
(припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, визначення умов оплати його праці; 
утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та
 підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від 
вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; погодження порядку використання 
коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та Статутом; розгляд та 
затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-
планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів 
інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, розгляд та затвердження звітів про їх виконання; аналіз 
діяльності Виконавчого органу Товариства та Голови Виконавчого органу Товариства щодо керівництва 
Товариством, реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;
 надання пропозицій з питань діяльності Товариства Виконавчому органу Товариства та винесення їх на 
розгляд Вищого органу Товариства; заслуховування та розгляд щоквартальних звітів Виконавчого органу 
Товариства, Ревізійної комісії Товариства, посадових та службових осіб Товариства з окремих питань їх 
діяльності; попередній розгляд річного балансу та річної фінансової звітності Товариства для винесення їх
 на затвердження Вищому органу Товариства; здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу 
Товариства щодо виконання рішень Вищого органу Товариства  та рішень Наглядової ради Товариства, 
дотримання Головою Виконавчого органу Товариства та Виконавчим органом Товариства  чинного 
законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; в межах своїх повноважень 
здійснення контролю за використанням Товариством розподіленого Вищим органом Товариства  чистого 
прибутку Товариства; погодження рішень Виконавчого органу Товариства про напрямки використання 
коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, та звітів про їх виконання; надання доручень Ревізійній
 комісії Товариства або проведення перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства із 
залученням експертів. Витрати, пов’язані із такими перевірками та ревізіями, сплачуються за рахунок 
Товариства; визначення переліку внутрішніх документів Товариства, які підлягають затвердженню 
Наглядовою радою Товариства, крім тих, затвердження яких відповідно до Статуту віднесено до 
компетенції Загальних зборів акціонерів та Виконавчого органу Товариства; затвердження умов 
контрактів, які укладатимуться з  Головою та членами Виконавчого органу Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, а також здійснення дій щодо укладення (підписання) та/або розірвання 
(припинення) вказаного контракту. Контракт з Головою Виконавчого органу Товариства та членами 
Виконавчого органу Товариства укладає та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова 
рада Товариства. 

Від імені Наглядової ради Товариства контракт з Головою Виконавчого органу Товариства підписує 
Голова Наглядової ради Товариства, а у разі його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради 
Товариства, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства; відсторонення від здійснення 
повноважень Голови та/або членів Виконавчого органу Товариства у порядку, передбаченому Статутом та
 Положенням про Виконавчий орган Товариства, на термін, визначений Наглядовою радою Товариства, 
до прийняття останньою відповідного рішення. Рішення про відсторонення від здійснення повноважень 
Голови Виконавчого органу Товариства та/або членів Виконавчого органу Товариства приймається 
Наглядовою радою Товариства одночасно із прийняттям рішення про обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу Товариства та/або члена Виконавчого органу 
Товариства; за поданням Виконавчого органу Товариства погодження призначення та звільнення 
Виконавчим органом Товариства керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів 
Товариства; встановлення умов оплати праці керівників юридичних осіб, створених Товариством; 
прийняття рішення про проведення, в порядку визначеному законодавством України, рецензування звіту 
про оцінку майна, що вноситься в оплату за акції Товариства; затвердження Порядку погодження 
Наглядовою радою Товариства правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом Товариства 
коштами та майном Товариства, та встановлення розміру правочину, при перевищені якого вчинення 
такого правочину вимагає погодження (затвердження) Наглядової ради Товариства; погодження рішень 
Виконавчого органу Товариства про списання нерухомого майна Товариства, об’єктів незавершеного 
будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані 
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лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних 
засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю; затвердження 
правочинів, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства про надання поворотної 
фінансової допомоги (позика, позичка та інші види правочинів, тощо) на суму, що перевищує 50 тисяч 
гривень, та безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види правочинів, тощо) на 
суму, що перевищує 10 тисяч гривень; погодження рішень Виконавчого органу Товариства на отримання 
кредитів, затвердження умов відповідних кредитних договорів, договорів позики, а також пов'язаних з 
ними інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань; затвердження правочинів, які вчиняє 
Виконавчий орган Товариства від імені Товариства про надання будь-яких порук та (або) гарантій, застав,
 тощо; затвердження правочинів, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо 
придбання  нерухомого майна та транспортних засобів на суму, що перевищує 250 тисяч гривень за 
одиницю, а у разі якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом на відповідний рік, незалежно 
від суми таких правочинів; затвердження правочинів, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені 
Товариства щодо відчуження нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, основних засобів 
технологічного призначення та транспортних засобів, що належить Товариства на праві власності, 
залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю; затвердження правочинів, 
які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо передачі в оренду основних засобів, 
що належать Товариству на праві власності, - нерухомого майна загальною площею понад 200 кв. м., та 
основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, залишкова балансова вартість 
яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю, та затверджує правочини щодо отримання Товариством в 
оренду нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів; 
затвердження правочинів, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо 
відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, будь-яких видів 
цінних паперів, деривативів інших юридичних осіб; погодження організаційної структури Товариства та 
внесення  змін до неї; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства; прийняття рішення про створення та 
ліквідацію філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, які не є юридичними 
особами; затвердження положень про філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, 
які не є юридичними особами; здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Виконавчого органу 
Товариства. Форми такого контролю Наглядова рада Товариства визначає самостійно; вирішення інших 
питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому 
числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування.

Члени наглядової ради мають право (п.4.4 Положення про Наглядову раду): 
отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; заслуховувати звіти та 
вимагати пояснень від Голови та членів Виконавчого органу Товариства, інших працівників Товариства, 
дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їх діяльності; відмінити рішення або розпорядження 
(наказ), прийняті Виконавчим органом Товариства чи Головою Виконавчого органу Товариства 
відповідно, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства 
України чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

Дирекція (п.12.10 Статуту):
Компетенція Виконавчого органу:
здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства; організує розробку та надає на розгляд та 
затвердження Наглядової ради Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи 
Товариства, річні бізнес-плани, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні 
плани інвестицій та розвитку, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання; забезпечує 
виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників 
ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів 
(бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства; реалізує 
фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства; виконує рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, та 
звітує про їх виконання; за вимогою Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства готує та 
надає їй на розгляд звіти з окремих питань своєї діяльності, колективний договір та штатний розпис 
Товариства; готує та надає для попереднього розгляду Наглядової ради Товариства річний баланс та річну
 фінансову звітність Товариства для винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів 
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Товариства; за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про напрямки 
використання коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, з урахуванням обмежень, встановлених 
цим Статутом; розробляє та затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком внутрішніх 
документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів 
Товариства, Наглядової ради Товариства; організовує роботу щодо скликання і проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів 
Товариства та чинного законодавства України; готує проекти рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства; вносить Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо змін до Статуту та 
внутрішніх документів Товариства; за погодженням з Наглядовою радою Товариства призначає та 
звільняє  керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; встановлює 
умови оплати праці керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства крім 
керівників юридичних осіб, створених Товариством;  приймає рішення про притягнення до майнової 
відповідальності керівників дочірніх підприємств та керівників філій, представництв та інших 
відокремлених підрозділів Товариства; затверджує кандидатури на роль голосуючого директора в Раді 
оптового ринку електроенергії і представника для участі в загальних зборах оптового ринку 
електроенергії; вчиняє від імені Товариства правочини відповідно до Порядку погодження Наглядовою 
радою Товариства правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом Товариства коштами та 
майном Товариства, що затверджений Наглядовою радою Товариства; за погодженням з Наглядовою 
радою Товариства приймає рішення про списання нерухомого майна Товариства, об’єктів незавершеного 
будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані 
лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних 
засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю; після затвердження 
Наглядовою радою Товариства відповідного правочину, надає поворотну фінансову допомогу (позика, 
позичка та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, безповоротну фінансову 
допомогу (дарування, пожертва та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 10 тисяч гривень, 
отримує кредити; після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені 
Товариства про надання будь-яких порук та/або гарантій, застав, тощо; після затвердження Наглядовою 
радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства щодо придбання нерухомого майна та 
транспортних засобів на суму, що перевищує 250 тисяч гривень за одиницю, а у разі якщо таке придбання
 не передбачено фінансовим планом на відповідний рік, незалежно від суми таких правочинів; після 
затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства про відчуження 
нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, основних засобів технологічного призначення та 
транспортних засобів, що належить Товариству на праві власності, залишкова балансова вартість яких 
перевищує 50 тисяч гривень за одиницю; після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє 
правочини від імені Товариства щодо передачі в оренду основних засобів, що належать Товариству на 
праві власності, - нерухомого майна загальною площею понад 200 кв. м., та основних засобів 
технологічного призначення та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 
тисяч гривень за одиницю, та вчиняє правочини щодо отримання Товариством в оренду нерухомого 
майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів; за погодженням Загальних 
зборів акціонерів Товариства приймає рішення про участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, 
а також про вихід з них; після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені 
Товариства про відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких видів 
цінних паперів, деривативів інших юридичних осіб; за погодженням з Наглядовою радою Товариства 
затверджує організаційну структуру Товариства та внесення змін до неї; затверджує штатний розпис 
апарату управління Товариства та внесення змін до нього, організаційну структуру та штатний розпис 
відокремлених підрозділів Товариства, внесення змін до них; визначає умови колективного договору, змін 
та доповнень до нього; укладає та виконує колективний договір, несе відповідальність за невиконання 
його умов; самостійно приймає рішення про вчинення правочинів купівлі Товариством електричної 
енергії; самостійно приймає рішення про вчинення правочинів щодо постачання, передачі та продажу 
Товариством електроенергії; самостійно приймає рішення про вчинення правочинів закупівлі 
Товариством товарів, робіт і послуг (крім закупівлі транспортних засобів на суму, що перевищує 250 
тисяч гривень за одиницю) на виконання виробничої та інвестиційної програми на відповідний рік; 
самостійно приймає рішення про вчинення правочинів надання Товариству послуг з транспортування 
вантажів  та виконання інших послуг для потреб Товариства, що надаються підрозділами Укрзалізниці; 
самостійно приймає рішення про вчинення правочинів розпорядження коштами Товариства, які 
перераховуються на сплату податків та інших обов’язкових платежів; самостійно приймає рішення про 
вчинення правочинів розпорядження коштами Товариства, які перераховуються на виплату працівникам 
Товариства заробітної плати та нарахувань на неї (податків, зборів та інше); самостійно приймає рішення 
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про вчинення правочинів отримання та оплати комунальних послуг; самостійно приймає рішення про 
вчинення будь-яких правочинів, підписання (укладання) договорів (угод), за винятком тих, на вчинення, 
підписання (укладання) яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов’язкове рішення 
(затвердження, погодження) Загальних зборів акціонерів Товариства чи Наглядової ради Товариства; 
самостійно приймає рішення про вчинення правочинів на отримання в оренду земельних ділянок 
державної та комунальної форми власності під об’єктами електроенергетики;самостійно приймає рішення 
про вчинення правочинів по наданню послуг та виконанню робіт, не пов’язаних з діяльністю з постачання
 електричної енергії, за умови, якщо такі правочини передбачають отримання прибутку.

          Члени Дирекції мають право:
отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх 
функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної 
діяльності Товариства; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку 
денного на засіданні Дирекції Товариства;
ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства; надавати у письмовій формі зауваження на рішення 
Дирекції Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства, відповідно до рішень Дирекції, в т.ч.: 
вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою Дирекції; організовувати ведення протоколів 
засідань Дирекції; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій 
від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; 
підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання 
відповідного органу;видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов’язковими для 
виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними
 й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Генеральний директор має право 
першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства. 

 Ревізійна комісія.
Функції Ревізійної комісії: (п.13.19 Статуту): 
отримувати від органів управління Товариства, її підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, 
бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; вимагати скликання 
Загальних зборів акціонерів Товариства, засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради 
Товариства, у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують 
рішення відповідних органів управління Товариства; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з 
питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії Товариства; проводити службові розслідування; 
отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; залучати на договірній основі до 
своєї роботи незалежних спеціалістів – аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок 
Товариства; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними 
положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; здійснювати 
інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ
"ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
 Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001р. №98 

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

 АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 

9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”,
код ЄДРПОУ 00130694, 
що зареєстроване за адресою: 
21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Магістратська, будинок 2

     м. Київ                                                                              23 квітня 2021 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо 
інформації Емітента, зазначеної у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, а саме

 •щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 •щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 •щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента;
 •щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 •щодо визначених повноважень посадових осіб емітента АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” (скорочена назва – АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”).

Інформація про Емітента:

 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

 Місцезнаходження:21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Магістратська, будинок 2
 Дата державної реєстрації 18.11.1992р., дата запису в ЄДР 19.07.2004р.

 Номер запису в ЄДР 1 174 120 0000 000020
 Види діяльності КВЕД: Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії (основний);

Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
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.

 Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)Затверджено Загальними зборами 
акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25 квітня 2019 року Протокол №1/2019

 Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник – Поліщук Андрій Леонідович 
Головний бухгалтер – Лісних Наталія Михайлівна 
Середня кількість працівників – 4 124 осіб

Відповідальність управлінського персоналу

 Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з 
корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність 
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю 
стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих 
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викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної 
політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність:
- за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті 
про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається 
Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 - за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності 

Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

 - правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів 
щодо предмету до якого надається впевненість;
 - доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до

 предмету перевірки;
 - організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
 - управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої 

надається впевненість.

 Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що 
впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

 Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної 
у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління 
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 організації та виконання корпоративного управління. 

Відповідальність аудитора

 Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про 
корпоративне управління за 2020 рік, а саме таких питань:

 - щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 - щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 - щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на

 загальних зборах емітента;
 - щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

 Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного 
стандарту завдань з надання впевненості 3000 „Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 
оглядом історичної фінансової інформації”. 

 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 
вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень. 

 Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів 
управлінським персоналом АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також оцінку загального подання Звіту з про 
корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 
суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.
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 Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання інформації з корпоративного управління, 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 вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV 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 – МСА), з урахуванням  інших 
нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.

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

 Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань 
щодо корпоративного управління АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, 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  рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного 
управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

 - оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та 
господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
 - ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання

 впевненості до предмету перевірки;
 - доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається 

впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під
 значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки.;
 - 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;

 - досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо 
якої надається впевненість;
 - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, 

чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб 
досягти достовірного відображення.

 Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і 
час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки
 заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма 
дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи 
задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і 
застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими
 повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених 
у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної 
компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, 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 надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
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питаннями такого надання впевненості. 

Опис виконаної роботи

 У відповідності до цих вимог нашими обов’язками є дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

 Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур, вибір яких залежить від судження 
аудитора. 
Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

Щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

 Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та 
процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — 
забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання 
внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, 
запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна 
підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб’єкта господарювання 
повинна забезпечити:

 - надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб’єкта господарювання;
 - збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання 

майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, 
комп’ютерних базах даних);
 - ефективність господарської діяльності — виключення шляхом контрольних процедур дублювання, 

невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових 
платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

 - відповідність визначеним обліковим принципам — обов’язкове виконання працівниками встановлених 
на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

 - надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” включає три основні елементи: 
середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

 - контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний 
запис);
 - бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 - аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка 

дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, 
підтвердження і простежування).

 Аудитором досліджено, що Товариство не має Положення про систему внутрішнього контролю та 
управління ризиками, тому що Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та 
іншими Законами України це не передбачено. 

 Політика АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” щодо управління ризиками має першочергове значення для 
ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками 
сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного 
негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль АТ 
“ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та 
процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.
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 Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і вартість 
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно 
передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” віднесено кредитний 
ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

 Політика з управління ризиками АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” орієнтована на визначення, аналіз і 
управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також 
постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління 
ризиками.

 Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення 
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 
інструментарію щодо його пом’якшення.

 Система управління ризиками у 2020 році АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” розкрита у внутрішніх 
положеннях АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

 Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або 
опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” достовірно 
зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
включено:

  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи / Кількість акцій (штук) / Від 
  загальної кількості акцій (у відсотках) / Кількість за видами акцій / Характер впливу

     прості іменні / привілейовані іменні
ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (Закритий 

 недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ») / 
   774330 /  24.9996 % / 774 330 / 0 / Прямий

     ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" / 1 548 683 / 50.0000 % / 1 548 683 / 0 / Прямий
     GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (КІПР) / 695 145 / 22.4431 % / 695 145 / 0 / Прямий

     Усього / 3 018 158 / 97.4427 % / 3 018 158 / 0 / -

Щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі VII Звіту про корпоративне 
управління було досліджено Статут Товариства, за яким встановлено, що обмежень немає. Відповідно до 
даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АТ 
“ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” складає 3 089 722  штуки, що становить 99,75 % від загальної кількості акцій 
Товариства. 

Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та 
доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 
30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах АТ 
“ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

 Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах 
емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є 
достовірною.

Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у  розділі VIII Звіту про корпоративне 
управління було досліджено Статут Товариства, за яким встановлено порядок призначення та звільнення 
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посадових осіб емітента.

До посадових осіб органів управління емітента належать:
 Згідно з п.9.2 Статуту, Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії 
Товариства, Голова та члени колегіального Виконавчого органу та Головний бухгалтер Товариства є 
посадовими особами органів Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну 
Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України. Обрання та відкликання посадових осіб 
Товариства здійснюється за рішенням органу управління Товариства, до компетенції й повноваження 
якого входять питання відповідно до положень цього Статуту.
 НАГЛЯДОВА РАДА (п.11.2 та 11.3 Статуту): Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів Наглядової 
ради Товариства. Кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос. Члени Наглядової ради Товариства 
обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради не 
може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії 
Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства на строк 3 (три) роки.
 У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-
яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів 
чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.
 Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється 
шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання 
щодо всіх кандидатів в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати 
належні йому голоси  повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
 Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається 
сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства 
шляхом кумулятивного голосування.
 Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами 
акціонерів Товариства.
 Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений 
таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
 Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що 
укладається з кожним членом Наглядової ради Товариства. Такий договір або контракт від імені 
Товариства підписується головою Виконавчого органу Товариства чи іншою уповноваженою Загальними 
зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. 
 Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі 
припинення його повноважень.
 Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні 
повноваження іншій особі. 
 У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання 
всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань 
відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є 
чинними, становить більше половини її складу.
 Голова Наглядової ради Товариства та Заступник Голови Наглядової ради Товариства обираються на 
засіданні Наглядової ради Товариства членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю 
голосів від кількісного складу Наглядової ради.
 Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради Товариства 
(п.11.15 та 11.16 Статуту).

 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (п.12. Статуту): очолює та керує діяльністю колегіального Виконавчого органу 
Товариства – Голова Виконавчого органу Товариства - Генеральний директор Товариства, який 
обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом.
 Персональний склад Виконавчого органу Товариства обирається Наглядовою радою Товариства 
самостійно або за поданням Голови Виконавчого органу Товариства в порядку, передбаченому цим 
Статутом.
 Припинення повноважень членів Виконавчого органу Товариства Наглядова рада Товариства може 
здійснювати самостійно або за поданням Голови Виконавчого органу Товариства.
 Голова та/або інші члени Виконавчого органу Товариства можуть бути усунені або відсторонені від 
здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради Товариства в порядку, передбаченому цим 
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Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.
 Кількісний склад Виконавчого органу Товариства становить 9 (дев’ять) осіб, у т.ч. Генеральний директор 
Товариства. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує 
виконання їх рішень. Членом Виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має 
повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. 

 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.13. Статуту):  Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства Загальні збори Товариства обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії 
становить 3 члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.
 Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, 
які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів терміном на три роки. 
 Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія Товариства має право в будь-який час переобрати 
Голову Ревізійної комісії Товариства. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту 
обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, 
якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку закінчення строку
 повноважень членів Ревізійної комісії, вони виконують свої обов’язки до обрання Загальними зборами 
акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії. (Протокол №1/2019 від 25 квітня 2019р.).

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є 
достовірною.

Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є 
достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо 
якої сформовано параграф «Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності» 

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40, статті 401 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV 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  , Рішення 
Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської 
практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» 
(частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють діяльність 
учасників Фондового ринку. 

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, 
за 2020 рік, а саме:

 •щодо зазначених посилань на внутрішні документи АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, з організації 
корпоративного управління ;
 •щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
 •щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) АТ “Вінницяобленерго” 

та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
 •щодо зазначеної інформації про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого 

органу АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний 
опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище  вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку 
інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” щодо таких 
питань, як:

 - щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

© SMA 001306942020 р. 



 - щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
 - щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на

 загальних зборах емітента;
 - щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента

у всіх суттєвих аспектах, виходячи зі встановлених критеріїв, є достовірною та викладена емітентом згідно
 вимог ч. 3 статті 40, статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 
3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів 
ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що АТ “Вінницяобленерго” не дотримався  в 
усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40, статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного 
управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

   Ключовий партнер з аудиту                                                м.п. _____________   Д. В. Чирва
 ПП АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»                           

(сертифікат № 001199 від 28.04.1994)                                                                     

Аудитор 
Чирва Д. В.
(сертифікат № 001199 від 28.04.1994)

                                                                                             _____________   Д. В. Чирва

23 квітня 2021 року

Основні відомості про аудиторську компанію:

 Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ 
ЮКРЕЙН"

 Скорочена назва підприємства ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
Ознака особи Юридична

 Код за ЄДРПОУ 21326993
 Юридична адреса Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

 Адреса фактичного місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
 Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторв № 0238 від 26.01.2001 року № 98
 Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторв Свідоцтво  про відповідність 

системи контролю якості № 0244 Рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою 
України
Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондовогоринку 
 Включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

 Місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

 Договір на проведення аудиту № 08.25-617-Д від 12.04.2021 р.
 Дата початку та дата закінчення проведення аудит уз 12.04.2021 р. по 23.04.2021 р.

 Дата складання аудиторського висновку 23 квітня 2021 року

Дата висновку з надання впевненості: 23 квітня 2021 року
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 

юридично
ї особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Кількість за типами акцій

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ЛУГАНСЬКЕ 

ЕНЕРГЕТИЧНЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ"

31443937 квартал Гайового, 35 А, м. 

Луганськ, Луганська 
область, 91021, УКРАЇНА

1548683 50 1548683 0

ТОВ "КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ 

УКРАЇНА"(Закритий 

недиверсифікований 

пайовий інвестиційний фонд 

"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ", 

34486135-

2321595

вул. Б. Хмельницького, б. 

19-21, м. Київ, 01030, 

УКРАЇНА

774330 24,999628 774330 0

Компанія   ГАРЕНСІА 

ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД 

(GARENSIA ENTERPRISES 

LIMITED),Кіпр, 
реєстраційний  № НЕ 251633

НЕ 251633 Nafpliou, 15, 2nd Floor, P.C. 

3025, Limassol, д/н, 

Кіпр(Cyprus)

695145 22,443101 695145 0
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Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

3018158 97,442729 3018158 0Усього:
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X. Структура капіталу

№

з/п

Тип та/або клас акцій Кількість 

акцій (шт.)

Номінальна 

вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 

торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 3097366 10,00 Акціонери Товариства мають право: 

 1. Брати участь в управлінні Товариством (через участь та 

голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто 

або через своїх представників);

 2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати 

його частку (дивіденди); 

 3. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину  майна або 

вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера 

Товариства у статутному капіталі Товариства; 

 4. Одержувати інформацію про господарську діяльність 

Товариства, інші документи та дані, відповідно до законодавства 

України, у порядку встановленому цим Статутом або внутрішніми 

документами Товариства;

 5. Вносити пропозиції до проекту порядку денного (порядку 

денного) загальних зборів акціонерного товариства у порядку, 

встановленому законодавством та цим Статутом;

 6. Оскаржувати рішення вищого органу Товариства у порядку, 

визначеному законодавством;

 7. Власник простих акцій Товариства має право вимагати 

здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому 

голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних 

зборах та голосував проти прийняття вищим органом Товариства 

рішення про:

 7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, 

зміну його типу з публічного на приватне.

 7.2 .Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, 

у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного 

правочину.

 7.3. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо 

якого є заінтересованість.

 7.4. Зміну розміру Статутного капіталу.

 8. На відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому 

чинним законодавством та цим Статутом.

 9. Власник простих акцій має переважне право придбавати 

розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці 

належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

відсутняАкція проста 

бездокументарна 

іменна
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1 2 3 4 5 6

 10. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законом, 

мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями 

акціонера (акціонерів) про заміну члена Наглядової ради – 

представника відповідного(них) акціонера (акціонерів).

 11. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами 

законодавства та Статутом Товариства.

 Акціонери Товариства зобов’язані:

 1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів 

Товариства. 

 2. Виконувати рішення вищого органу, інших органів Товариства. 

 3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі 

пов'язані з майновою участю.

 4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що 

передбачені Статутом Товариства. 

 5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність Товариства. 

 6. Акціонери можуть мати і інші обов’язки, встановлені 

законодавством та Статутом.

Примітки: Товариством заключено Договір з ДП "Фондова біржа ПФТС" про підтримання лістингу. Акції АТ "Вінницяобленерго" включені до Біржового списку 0 рівня лістингу 

ПФТС.

Додаткової емісії не проводилось.
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Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу,

що зареєстрував випуск

Міжнарод-

ний 

ідентифі-

каційний 

номер

Форма 

існування та 

форма випуску

Номінальна 

вартість (грн)

Кількість 

акцій (шт.)

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн)

Частка у 

статут-

ному 

капіталі 

(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 

папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105

08.07.2010 29/02/1/10 Вінницьке територіальне 

управління Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку

10,00 30973660,003097366 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Акції АТ "Вінницяобленерго" включені до Біржового списку 0 рівня лістингу 

ПФТС.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:  Торгівля акціями АТ "Вінницяобленерго" на зовнішніх ринках не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:  Товариством заключено Договір з ДП "Фондова біржа ПФТС" про підтримання лістингу. 

Додаткової емісії не проводилось. 

Відповідно до  Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "АК Вінницяобленерго" ( АТ "Вінницяобленерго") від 

28.05.2010 року (протокол № 2/2010 від 28.05.2010) переведено випуск простих іменних акцій  АТ "Вінницяобленерго" з документарної форми існування у бездокументарну форму 

існування.

UA 4000083224UA 

4000083224

Бездокументарні 

іменні

Акція проста 

бездокументарн

а іменна
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9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на 

відчуження таких цінних паперів

Дата 

випуску

Вид цінних 

паперів

Найменування органу, що 

наклав обмеження

Характеристика обмеження Строк обмеженняНайменування органу, що 

зареєстрував випуск

Міжнародний 

ідентифі-

каційний номер

1 3 5 6 72 4

Акція проста 

бездокументарна 

іменна

08.07.2010 д/н Тип обтяжень: В26: Застава д/н

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня.

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня.

Строк такого обмеження: інформація відсутня.

Характеристика такого обмеження: Тип обтяжень: В26: Застава.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Інформація згідно  даних Реєстру власників іменних цінних паперів, наданого ПАТ "Національний 

депозитарій України" станом на 31.12.2020 року; код типу обтяжень - В26; кількість акцій - 2243828 шт.

Вінницьке територіальне 

управління ДКЦПФР

UA4000083224
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1 3 5 6 72 4

Акція проста 

бездокументарна 

іменна

08.07.2010 д/н Тип обтяжень: В23: Безумовне блокування д/н

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня.

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня.

Строк такого обмеження: інформація відсутня.

Характеристика такого обмеження: Тип обтяжень: В23: Безумовне блокування.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Інформація згідно  даних Реєстру власників іменних цінних паперів, наданого ПАТ "Національний 

депозитарій України" станом на 31.12.2020 року; код типу обтяжень - В23; кількість акцій - 177 шт.

Вінницьке територіальне 

управління ДКЦПФР

UA4000083224
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1 3 5 6 72 4

Акція проста 

бездокументарна 

іменна

08.07.2010 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку

Заборона вчинення правочинів, пов'язаних з 

переходом прав власності на акції

з 06 серпня 2020 

року

Опис: Дата рішення уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 04 серпня 2020 року.

Номер рішення уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: Розпорядження НКЦПФР №78- ДР - З від 04 серпня 2020 року.

Строк такого обмеження: з 06 серпня 2020 року.

Характеристика такого обмеження: Заборона вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: РОЗПОРЯДЖЕННЯ №78- ДР - З м. Київ «04» серпня 2020 року:

Уповноважена особа реєструвального органу - директор департаменту реєстрації емісій цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Папаіка Алла 

Вікторіна, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467, зі змінами, на підставі глави 1 розділу III Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних 

товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 09 квітня 2013 року № 520, зі змінами, та відповідно до документів, наданих АТ «Вінницяобленерго» (місцезнаходження: 21050,

м. Вінниця, вул. Магістральна, буд. 2, код за ЄДРПОУ 00130694) на зупинення обігу

акцій у зв’язку з виділом акціонерного товариства, ПОСТАНОВЛЯЄ: Зупинити обіг акцій АТ «Вінницяобленерго».

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав

власності на акції: «06» серпня 2020 року.

Вінницьке територіальне 

управління ДКЦПФР

UA4000083224
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, 

права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата 

реєстрації 

випуску

Кількість акцій у 

випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску

Міжнародний 

ідентифі-

каційний номер

Загальна 

номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу

 за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі (шт.)

1 42 3 5 6 7 8

08.07.2010 3097366

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня.

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня.

Строк такого обмеження: інформація відсутня.

Характеристика такого обмеження: Деякі власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного 

імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, 

їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно даних Реєстру власників іменних цінних паперів, наданого ПАТ "Національний 

депозитарій України" станом на 31.12.2020 року, кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено: 7644 шт. 

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів немає. 

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: інфомація щодо кількісті голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано іншій особі - відсутня.

29/02/1/10 UA4000083224 10 3089722 7644 0
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)

Орендовані основні засоби 

(тис. грн)

Основні засоби, усього 

(тис. грн)

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

516683 532928 0 0 516683 532928

574194 671521 0 0 574194 671521

23165 24511 0 0 23165 24511

40988 39668 0 0 40988 39668

202 324 0 0 202 324

126 120 0 0 126 120

12 5 0 0 12 5

0 0 0 0 0 0

64 199 0 0 64 199

1157715 1271435 0 0 1157715 1271435

Опис:  Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 

 

Основні засоби обліковуються на підприємстві відповідно до МСБО16 "Основні засоби". При нарахуванні 

амортизації застосовується прямолінійний метод. Результатом застосування прямолінійного методу є постійні 

відрахування протягом строку корисної експлуатації визначеного обліковою політикою підприємства.

 Первісна вартість основних засобів:

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2021 р. становить 2 269 442 тис. грн.

Знос основних засобів станом на 01.01.2021 р. становить 998 007 тис.грн. 

Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2021 р. становить 1 271 435 тис. грн.

 Ступінь зносу основних засобів:

Ступінь зносу всіх основних засобів складає 43,98%.

Ступінь зносу виробничих основних засобів складає 43,91%. 

Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає 90,18%.

 Ступінь використання основних засобів:

Ступінь використання всіх основних засобів становить 56,02%. 

Ступінь використання виробничих основних засобів становиь 56,09%.

 Ступінь використання невиробничих основних засобів становить 9,82%.

Сума нарахованого зносу:

Сума нарахованої амортизації за 2020 рік становить 97 051 тис.грн.

      Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалося. 

       

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: 

Станом на 31.12.2020 року основні засоби АТ "Вінницяобленерго", а саме повітряні лінії електропередач 6, 10, 35 

кВ., що проходять по Вінницькій області за межами населених пунктів, на суму 144 605 тис. грн., згідно Постанови 

25/5 від 26.07.2006 р. знаходяться під арештом.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

1157513 1271111 0 0 1157513 1271111

2483 2483 0 0 2483 2483  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Статутний капітал (тис. грн)

1204027

30974

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 

звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 

активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 

періоду становить 1173053 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на 

кінець звітного періоду становить 1173053 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього періоду становить 1101876 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на 

кінець попереднього періоду становить 1101876 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 30974

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

1132850

30974

30974
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Види зобов‘язань Дата 

виникнення

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 

користування 

коштами (% річних)

Дата 

погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 

випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

31039

0

361336

479375

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

87000Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі

 за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом):

X X X

Опис: Облік зобов'язань (кредиторської заборгованості) здійснюється відповідно до МСБО 37 "Забезпечення , умовні

 зобов"язання та умовні активи".

Кредитна лінія 27.11.2020 87000 13,5 31.12.2021
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у грошовій 

формі 

(тис. грн)

у відсотках

 до всієї 

виробленої

 продукції

у натуральній

 формі 

(фізична 

од. вим.)

у 

натуральній 

формі 

(фізична 

од. вим.)

у відсотках

 до всієї 

реалізо-

ваної 

продукції

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№

з/п

Основний 

вид 

продукції у грошовій 

формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7

0 0 2 761 337  тис. 

кВт*год

д/н 98,191 Послуги з 

розподілу 

електроенергії

2089623
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Відсоток від

 загальної 

собівартості 

реалізованої

 продукції 

(у відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№

з/п

Склад витрат

31 2

15,71 Матеріальні витрати

352 Витрати на оплату праці

7,53 Відрахування на соціальні заходи

34,94 Вартість купованої електроенергії
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ
 "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

21326993

вул. Братська, буд. 5, кв. 11, м. Київ, Київська область, 04070, 
УКРАЇНА

+380674621820

+380442277089

Свідоцтво № 0238

26.01.2001

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Приватне підприємство

Опис:  Надає аудиторські послуги  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" 
здійснює свою професійну діяльність згідно Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів:  № 0238, виданого Аудиторською палатою України  26.01.2001р., яке чинне до
 28.09.2022 р.
Основний вид діяльності: код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту; 
консультування з питань оподаткування.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "КРОНА"

30726778

вул. Кирилівська, буд. 14-18, м. Київ, Київська область, 
04080, УКРАЇНА

(044) 3630142

д/н

Серія АЕ №293776

28.05.2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис:   ПрАТ "СК "КРОНА" здійснює надання послуг з обов'язкового особистого страхування 
працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин 
(команд), які виконують згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації 
наслідків аварії - згідно ліцензії Серія АЕ № 293776, виданої Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; дата видачі ліцензіі 
28.05.2014 р.; строк дії ліцензії -  безстроковий, починаючи з 01.08.2006 р. 
  ПрАТ "СК "КРОНА" також здійснює надання послуг з обов'язкового особистого страхування 
водіїв від нещасних випадків на транспорті - згідно ліцензії Серія АЕ №293774, виданої 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ; 
дата видачі ліцензіі 28.05.2014 р.; строк дії ліцензії -  безстроковий, починаючи з 01.08.2006 р.

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія 
"Арсенал Страхування"

33908322

вул. Борщагівська, буд. 154, м. Київ, Київська область, 03056, 
УКРАЇНА

(044)502-67-37

(044)502-67-37

Серія АЕ № 198582

21.02.2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис:  ПрАТ "Страхова Компанія "Арсенал Страхування" здійснює надання послуг з 
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
 засобів - згідно ліцензії Серія АЕ № 198582, виданої Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; строк дії ліцензії - безстроковий, 
починаючи з 27.10.2011 р.

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

30370711

вул. Тропініна, буд. 7-г, м. Київ, 04107, Україна

(044) 591-04-04

д/н

Правила та Регламент

01.10.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює 
обслуговування емісії цінних паперів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". 
Діяльність  Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не підлягає
  ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію,  
зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення Комісії від
 01.10.2013 р. №2092), із змінами та Регламенту провадження депозитарної діяльності 
Центрального депозитарію цінних паперів.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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Товариство з обмеженою відповідальністю " УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"

21656006

вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, м. Київ, 01010, 
Україна

(044)499-90-08

(044)499-90-08

Серія АЕ №286614

10.10.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: ТОВ " УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" згідно ліцензії Серія АЕ №286614 
"Депозитарна діяльність депозитарної установи", виданої Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, здійснює відкриття та ведення рахунків у  цінних паперах  
власникам іменних цінних паперів АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; строк дії ліцензії необмежений, 
починаючи з 12.10.2013 р.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

21676262

вул. Антоновича, буд.51, офіс 1206, м. Київ, 03150, УКРАЇНА

(044)287-56-70, (044)498-38-15

(044)287-56-73

DR/00001/APA

15.02.2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Державна організація (установа, заклад)

Опис: 15 лютого 2019 року НКЦПФР прийняла рішення про включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку Державної установи 
«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі – АРІФРУ). Номер 
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку: DR/00001/APA, DR/00002/ARM.
Вид послуг, які надає особа: АРІФРУ надає послуги, які дозволяють оприлюднювати регульовану
 інформацію у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та подавати електронну 
звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому 
ринку
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2020
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2021.01.01

00130694

0510100000

35.13

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
 дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Розподілення електроенергії

Адреса, 
телефон

вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, Вiнницька область, 21050, УКРАЇНА, (0432) 52-50-59

КОДИ

ВІННИЦЯ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 4124

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

20713 25981

38357 35861

1157715 1271435

2062218 2269442

904503 998007

0 0

24151 0

17755 33

0 0

0 0

1245569 1311761

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

745 4221045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

6846 4010

27559 29991

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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18618 17867

18602 17867

0 0

0 0

16 0

0 0

0 0

0 0

71903 124626

23718 29484

8674 5238

8521 5133

0 0

0 0

1283 29485

12848 37293

12847 37293

681 843

198636 371641

0 0

1444205 1683402

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

1 01166    Готівка

32731 890091160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

28180 377961190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

30974 30974

209289 196722

99242 98678

0 0

0 0

5142 5142

788203 872511

0 0

0 0

0 0

35875 46330

35875 46330

32527 87000

0 0

0 0

17015 56493

275480 433045

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 1132850 1204027Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 35875 46330    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 18581 31039    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 9423 9728    розрахунками зі страхування

1630 32135 30828    розрахунками з оплати праці

1635 126651 170098Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 405 404Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 0 0Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 38743 47455Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Поліщук Андрій Леонідович

Лісних Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: В балансi Товариства основнi засоби вiдображенi за фактичними затратами на їх придбання, доставку, 
встановлення, державну реєстрацiю, спорудження i виготовлення, з урахуванням страхових платежiв пiд час 
транспортування i спорудження, що становлять їх первiсну вартiсть. Згiдно з даними бухгалтерського облiку станом 
на 31.12.2020 року залишкова вартiсть основних засобiв становить 1 271 435 тис.грн. У тому числi: будинки, споруди
 та передавальнi пристрої - 516 810 тис.грн.; машини та обладнання - 574 206 тис.грн.; транспортнi засоби - 23 165 
тис.грн.; інструменти , прилади, інвентар (меблі) - 41 050  тис.грн.; iншi основнi засоби ( Земельна ділянка)- 2 483  
тис.грн. Основнi засоби, якi непридатнi для подальшого використання списувались (лiквiдувались). Пiд час 
демонтажу основних засобiв оприбутковувались запаснi частини та матерiали. При нарахуваннi амортизацiї 
використовувався прямолiнiйний метод. За 2020 рiк нарахована амортизацiя основних засобів склала - 102 801 
тис.грн. Зарахування запасiв на баланс Товариства проводилось за первiсною вартiстю. На кiнець звiтного перiоду 
сума запасiв складає 17 867 тис.грн. Переоцiнки запасiв у 2020 роцi не проводилось. На 31.12.2020 року на балансi 
Товариства рахується дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 124 626 тис.грн. На дату балансу 
було проведено розрахунок резерву сумнівних боргів. Станом на 31.12.2020 року резерв сумнівних боргів за товари, 
роботи, послуги складає 8 073 тис.грн.

1700

1800

1900

0 0

0 0

1444205 1683402

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2021.01.01

КОДИ

00130694

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2020 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

2164471 1689163

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2040984 1576686

123487 112477

0 0

0 0

0 0

0 0

160963 200689

0 0

130042 110981

0 0

47798 82990

0 0

0 0

106610 119195

0 0

69464 4772

3367 10616

0 0

82186 43

0 0

92200 113433

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

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

Валовий:

     прибуток
2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    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

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток
2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

2121

0 02200

1679 125Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123

© SMA 001306942020



71741 94669

0 0

1050317 827264

822262 618905

171618 125063

102528 84141

71745 103031

2218470 1758404

3097366 3097366

3097366 3097366

23,16 30,56

23,16 30,56

0 0

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток
2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Чистий прибуток по Товариству за 2020 рік склав 71 741 тис.грн.

(20459) (18764)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Поліщук Андрій Леонідович

Лісних Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5841

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

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 5841

0 0

0 5841

71741 100510

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.01.01

КОДИ

00130694

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 рік

2799088 2280736

0

9727 33134

0 0

331 795

53

0 0

0 0

583373 239666

646068 475624

388514 298989

149988

135641

31877 51784

0 0

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартіст

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

346

196803

174963

5 183005Повернення податків і зборів

0 258863011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

1591 153903020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

1522047 12152113100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

171487 1226913110Відрахувань на соціальні заходи

16748 133603116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

37949 30193

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

632624 2299223190Інші витрачання

39500 2060573195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

43557 33453200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 1253215Надходження від отриманих:

    відсотків

3623 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

© SMA 001306942020



Примітки: Залишок коштiв на початок 2020 року склав  12848 тис.грн. Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 

39 500 тис.грн. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав -66 957 тис.грн. Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 

склав 51 902 тис.грн. Залишок коштiв на 31.12.2020 року склав  37 293 тис.грн.

Поліщук Андрій Леонідович

Лісних Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(66957) (266720)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 2701903260    необоротних активів

114137 03255Витрачання  на придбання:

    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

1 03355Сплату дивідендів

604885 6982193305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:

Власного капіталу

550412 6656913350Погашення позик

0 03345Витрачання на:

Викуп власних акцій

2570 27153360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах

0 03390Інші платежі

51902 298133395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

24445 (30850)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

12848 436983405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

37293 128483415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2021.01.01

КОДИ

00130694

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Звіт про власний капітал

за 2020 рік

30974 209289

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код

рядка

Зареєстро-

ваний 

(пайовий) 

капітал

Капітал у 

дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 

бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:

Зміна облікової політики

30974 2092894095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-

вий капітал

Резервний 

капітал

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокри-

тий збиток)

Неопла-

чений 

капітал

Вилу-

чений 

капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

99242 5142

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

99242 5142

0 0

0 0

791100 0

(2897)

0 0

71741 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

788203 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1135747

0

71741

0

0

(2897)

0

0

1132850

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: На протязi  2020 року змiн у статутному капiталi Товариства не вiдбувалось. Власний капiтал на 31.12.2020 року складає 1 204 027 тис.грн. 

Капітал у дооцінках складає 196 722 тис.грн. Додатковий капiтал на 31.12.2020 року складає 98 678 тис.грн. Змiни капіталу у дооцінках вiдбулись за 

рахунок списання дооцінки необоротних активів, які раніше були переоцінені пропорційно нарахованій амортизації та у разі їх вибуття на 12 567 тис. грн. 

за попередній звітний період та 12 567 тис. грн. за поточний рік. Змiни додаткового капiталу вiдбулись за рахунок нарахування амортизацiї на 

безкоштовно отриманi активи на 564 тис.грн.

Поліщук Андрій Леонідович

Лісних Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

(12567)

0 (12567)

30974 196722

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:

Внески до капіталу

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 

частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(564) 0

98678 5142

0

(564)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

84308 0

872511 0

0

12567

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(564)

71177

1204027

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2020 Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

2021.01.01

00130694

0510100000

35.13

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

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

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Розподілення електроенергії

Адреса, 
телефон

вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, Вiнницька область, 21050, УКРАЇНА, (0432) 52-50-59

КОДИ

ВІННИЦЯ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 4240

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

21789 25981

38357 35861

1157717 1271435

2062229 2269442

904512 998007

0 0

24150 0

17755 33

0 0

0 0

1249634 1311761

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

1070 4221045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

10585 4010

32374 29991

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

0 01055Гудвіл при консолідації
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18620 17867

18604 17867

0 0

0 0

16 0

0 0

0 0

0 0

275254 124626

25163 29484

8677 5238

8523 5133

0 0

0 0

18669 29485

71873 37293

71872 37293

691 843

526985 371641

0 0

1776619 1683402

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

1 01166    Готівка

32731 890091160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

75307 377961190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

30974 30974

209289 196722

99244 98678

0 0

0 0

5142 5142

788299 872511

0 0

0 0

0 0

35875 46330

35875 46330

32527 87000

0 0

0 0

129184 56493

607796 433045

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 1132948 1204027Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 35875 46330    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 26272 31039    розрахунками з бюджетом

1621 483 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 9945 9728    розрахунками зі страхування

1630 35261 30828    розрахунками з оплати праці

1635 299413 170098Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 405 404Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 1490 0Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 73299 47455Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

1490 0 0Неконтрольована частка

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Поліщук Андрій Леонідович

Лісних Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: В балансi Товариства основнi засоби вiдображенi за фактичними затратами на їх придбання, доставку, 
встановлення, державну реєстрацiю, спорудження i виготовлення, з урахуванням страхових платежiв пiд час 
транспортування i спорудження, що становлять їх первiсну вартiсть. Згiдно з даними бухгалтерського облiку станом 
на 31.12.2020 року залишкова вартiсть основних засобiв становить 1 271 435 тис.грн. У тому числi: будинки, споруди
 та передавальнi пристрої - 533 047 тис.грн.; машини та обладнання - 671 526 тис.грн.; транспортнi засоби - 24 512 
тис.грн.; інструменти , прилади, інвентар (меблі) - 41 050  тис.грн.; іншi основнi засоби ( Земельна ділянка)- 2 483  
тис.грн. Основнi засоби, якi непридатнi для подальшого використання списувались (лiквiдувались). Пiд час 
демонтажу основних засобiв оприбутковувались запаснi частини та матерiали. При нарахуваннi амортизацiї 
використовувався прямолiнiйний метод. За 2020 рiк нарахована амортизацiя основних засобів склала - 102 801 
тис.грн. Зарахування запасiв на баланс Товариства проводилось за первiсною вартiстю. На кiнець звiтного перiоду 
сума запасiв складає 17 867 тис.грн. Переоцiнки запасiв у 2020 роцi не проводилось. На 31.12.2020 року на балансi 
Товариства рахується дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 124 626 тис.грн. На дату балансу 
було проведено розрахунок резерву сумнівних боргів. Станом на 31.12.2020 року резерв сумнівних боргів за товари, 
роботи, послуги складає 8 073 тис.грн.

1695

1700

1800

1900

607796 433045

0 0

0 0

1776619 1683402

Усього за розділом III

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2021.01.01

КОДИ

00130694

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008

за 2020 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

2164471 3971683

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2040984 3840060

123487 131623

0 0

0 0

0 0

0 0

161843 220869

0 0

130047 140565

0 0

47903 68717

0 0

0 0

107380 143210

0 0

69464 4772

3367 10616

0 0

82186 27299

0 0

92970 114213

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

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

Валовий:

     прибуток
2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    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

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток
2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

2121

0 02200

1679 4146Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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72511 95291

0 0

1050317 4157454

822262 674086

171618 134518

102528 85218

71855 143815

2218580 5195091

3097366 3097366

3097366 3097366

23,41 30,77

23,41 30,77

0 0

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток
2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Чистий прибуток по Товариству за 2020 рік склав 72 511 тис.грн.

(20459) (18922)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Поліщук Андрій Леонідович

Лісних Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

54979 0

0 5841

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

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

54979 5841

(11234) 0

43745 5841

116256 101132

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

0 0

0 0

72511 101132

43745 0

Чистий прибуток (збиток), що належить:

    власникам материнської компанії
2470

    неконтрольованій частці 2475

Сукупний дохід, що належить:

    власникам материнської компанії
2480

    неконтрольованій частці 2485

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.01.01

КОДИ

00130694

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 рік

2799205 3077483

0

9727 76818

0 1847135

331 4816

53

0 0

0 0

583373 241391

646068 516522

388630 361198

189568

158238

31877 56281

0 0

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

3 421

Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартіст

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

620

196919

174963

5 183005Повернення податків і зборів

0 691413011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

1591 154003020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

1522055 15159303100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

171487 1313613110Відрахувань на соціальні заходи

16748 133923116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

21891373135Витрачання на оплату авансів 0

37949 25452

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

691632 2975023190Інші витрачання

(19515) 2212023195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

76291 33453200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 1253215Надходження від отриманих:

    відсотків

3623 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Залишок коштiв на початок 2020 року склав  71 873 тис.грн. Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi  склав  

-19 515 тис.грн. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав -66 956 тис.грн. Рух коштiв вiд   фiнансової дiяльностi 

склав 51 891 тис.грн. Залишок коштiв на 31.12.2020 року склав  37 293 тис.грн.

Поліщук Андрій Леонідович

Лісних Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(66956) (266720)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 2701903260    необоротних активів

146870 03255Витрачання  на придбання:

    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

10826 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

1 03355Сплату дивідендів

594065 6982193305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:

Власного капіталу

550412 6656913350Погашення позик

0 03345Витрачання на:

Викуп власних акцій

2581 27153360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах

6 03390Інші платежі

51891 298133395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(34580) (15705)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

71873 875783405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

37293 718733415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2021.01.01

КОДИ

00130694

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Консолідований звіт про власний капітал

за 2020 рік

30974 209289

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код

рядка зареєстро-

ваний 

(пайовий) 

капітал

капітал у 

дооцінках

3 421

Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 

бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:

Зміна облікової політики

30974 2092894095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

додатко-

вий капітал

резервний 

капітал

нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокри-

тий збиток)

неопла-

чений 

капітал

вилу-

чений 

капітал

всього

Некон-

трольова-

на частка

Разом

5 6 7 8 9 10 11 12

99244 5142

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

99244 5142

0 0

0 0

791196 0

(2897)

0 0

72511 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

788299 0

43745 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1135845

0

72511

0

0

(2897)

0

0

1132948

43745

0

0 1135845

0

0 0

0 72511

0 0

0

0 0

(2897)

0

0 0

0 1132948

0 43745

0 0

Належить власникам материнської компанії

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств

0 0 43745 0 0 43745

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 43745

0 0
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Примітки: На протязi  2020 року змiн у статутному капiталi Товариства не вiдбувалось. Власний капiтал на 31.12.2020 року складає 1 204 027 тис.грн. Капітал у дооцінках складає 

196 722 тис.грн. Додатковий капiтал на 31.12.2020 року складає 98 678 тис.грн. Змiни капіталу у дооцінках вiдбулись за рахунок списання дооцінки необоротних активів, які раніше

 були переоцінені пропорційно нарахованій амортизації та у разі їх вибуття на 12 567 тис. грн. за попередній звітний період та 12 567 тис. грн. за поточний рік. Змiни додаткового 

капiталу вiдбулись за рахунок нарахування амортизацiї на безкоштовно отриманi активи на 566 тис.грн.

Поліщук Андрій Леонідович

Лісних Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

(12567)

0 (12567)

30974 196722

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:

Внески до капіталу

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 

частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(566) 0

98678 5142

0

(566)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

84212 0

872511 0

0

12567

0 0

0 0

0 0

0 0

0(44611)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(566)

71079

1204027

0

0

0

0

(44611)

0 0

0 0

0 0

0 0

0

(566)

0 71079

0 1204027

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

(44611)0

3 421 5 6 7 8 9 10 11 12
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Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

 Примітки до річної  фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО »
                                                за 2020 рік.

   1.Загальна інформація про  Товариство та його діяльність

  Повна та скорочена назва підприємства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; АТ «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).;
  Основний вид  діяльності Товариства:

   -розподіл електричної енергії;
  Юридична та фактична адреса Товариства:
  вулиця  Магістратська, будинок 2;
  місто  Вінниця,
  21050, Україна
  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 - це надання послуг з 
розподiлу електричної енергiї. 

   Органiзацiйна структура Товариства включає управління та 12 структурних одиниць.
  Перелiк структурних одиниць АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2020 року:
СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "БАРСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 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" 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" АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 25509880
Місцезнаходження ВП: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район,
 ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 174.

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЗАМОСТЯНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 25512876
Місцезнаходження ВП: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, 
ВУЛИЦЯ ГНІВАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 2.

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ІЛЛІНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 25510216
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Місцезнаходження ВП: 22700, Вінницька обл., Іллінецький район, місто Іллінці,
ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 33.

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

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

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

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ШАРГОРОДСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 25510274
Місцезнаходження ВП: 23500, Вінницька обл., Шаргородський район, місто Шаргород, ВУЛИЦЯ
 ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 308.
  Структурні одиниці АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" не є окремими юридичними особами.

  ОСНОВНИМИ КЛІЄНТАМИ ТОВАРИСТВА Є:
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ";
 -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ";
 -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

     СИСТЕМИ УКРАЇНИ";
 -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА";
 -КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ";
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 -КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ";
 -КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

    "ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО";
 -МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКСВІТЛО";
 -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАНА ФРУТ Україна";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД-ЛЕНД";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНШАР ГРУП";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВІНЬКО-КОВБАСИ".

  Впродовж 2020 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 акціонерного товариства велася за декількома 
напрямками, а саме:

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

   -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.

  Фінансова звітність АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за рік, який закінчився  31 грудня 2020 року, 
складена на підставі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності (IFRS, IAS).
  Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю заrального призначення, яка сформована
 з метою достовiрноrо подання фiнансовоrо стану, фiнансових результатiв дiялыюстi та грошових
 потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 
прийняттi ними економiчних рiшень.
  Основою складання фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 rрудня 2020 року, є
 Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 
бухrалтерськоrо облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинний на 1 січня 2020 року, що офіційно 
оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансів України.
  Пiдrотовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує 
достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме:

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

 повнота);
   -порівнянність.

  При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 
законодавчих та нормативних актiв щодо opraнiзaцiї i ведення бухrалтерського облiку•та 
складання фiнансової звiтностi в Укpaїні, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
  Дана фiнансова звiтнiсть не є фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленою у вiдповiдностi 
до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського обліку в Українi.
  Данi фiнансової' звiтностi, складеної в 2019 роцi на пiдставi МСФЗ, використанi в якостi 
порiвняльних даних для складання фiнансових звiтiв по МСФЗ за звiтний перiод - 2020 рiк.
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  Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року.

   3.Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

  Фінансова звітність була підготовлена на основі методу історичної собівартості, за виключенням
 тих аспектів , які надані далі в обліковій політиці.
  Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" Товариство веде облiк i подає операцiї та iншi 
подiї вiдповiдно до їх змiсту та економiчної сутностi, а не лише їх юридичної форми.
  Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних oпepaцiй, 
iнших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не  дозволяє визначення категорiї 
статей, для яких iншi облікові полiтики можуть бути доречними.
  Складання фiнансово•ї звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, що впливають на 
суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Цi оцiнки rрунтуються на 
iнформацiї, наявнiй на звiтну дату. Отже, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
  Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
 вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 
діяльності i вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

  В 2020 роцi дiяльнiсть Товариства була прибутковою.
 Чистий прибуток по Товариству за 2020 рік склав 71 741 тис.грн., (94 669 тис.грн. в 2019 роцi). 
Поточнi зобов'язання Товариства не перевищували поточнi активи.
  В результатi операцiйної дiяльностi отриманi суттєвi позитивнi грошовi потоки, використанi в 
iнвестицiйнiй та фiнансовiй дiяльностi. Керiвництво Товариства вважає, що його акцiонери, 
кредитори та пов'язанi сторони забезпечать надiйну пiдтримку i, вiдповiдно, застосування 
принципу безперервного функцiонування при пiдготовцi фiнансової звiтностi по МСФЗ є 
виправданим.
  Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 
НП©БO 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у 
вiдповiдностi до МСФЗ.
  Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, 
представлених у цiй фiнансовій звiтностi.
  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.
  Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є  функцiональною валютою 
Товариства. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українсъких гривнях, округляється до 
найближчої тисячi, якщо не вказано iнше.
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  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.
  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.
  Фінансова звітність  є фінансовою звітністю загального призначення.
  Визнання передбачає словесний опис статтi та грошову суму iз •включенням цiєї суми до 
пiдсумкiв балансу та звiту про прибутки та збитки. Статтi, якi вiдповiдають критерiям визнання, 
мають вiдображатися у балансi та звiтi про прибутки та збитки. Невизнання таких статей не може 
бути виправлене шляхом розкриття застосованих облiкових полiтик або за допомогою примiток 
чи пояснювального матерiалу.
  Концепцiя ймовiрностi використовується в критерiях визнання і належить до ступеня 
невизначеностi щодо надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних зi 
статтею. Ця концепцiя вiдповiдає невизначеностi, що характеризує середовище. Оцiнка ступеня 
невизначеностi стосовно отримання майбутнiх економiчних вигiд робиться на основi свiдчення, 
яке є наявним на момент складання фiнансових звiтiв.

4.Суттєві положення Облікової політики

  Облікова політика Товариства відповідає положенням МСФЗ, що вступили в силу на кінець 
31.12.2019 року по відношенню до річних періодів, які починаються з 01 січня 2020 року.  
Відповідно до  МСФЗ (ІАS) 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 31.12.2020 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 2020 року.
  Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що обов’язкові для застосування у 
річних періодах, починаючи з 1 січня 2020 року та пізніших періодах.
  Нові стандарти та тлумачення, що набули чинності з 1 січня 2020 року.
16 червня 2020 року на офіційному сайті Мінфіну в розділі «Міжнародні стандарти фінансової 
звітності» оприлюднено оновлені:
 •  МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;
 •  МСБО 23 «Витрати на позики»;

•  МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»;
 •  КТМФЗ 16 «Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю».

 Таким чином, Мінфін актуалізував офіційний переклад згаданих документів і тепер вони 
враховують низку вже діючих вдосконалень. Компаніям, які складають фінзвітність за МСФЗ, 
варто уважно вивчити оновлені стандарти. Адже згідно зі ст. 12-1 Закону про бухоблік в Україні 
для складання фінзвітності за МСФЗ застосовують саме міжнародні стандарти, які викладено 
державною мовою та офіційно оприлюднено на веб-сторінці Мінфіну.
  По-перше, термін «суттєвий» у контексті МСБО 8 треба розуміти так, як і він визначений у п. 7 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
  Також вилучено п. 6 МСБО 8, який посилався на Концептуальну основу складання та подання 
фінансової звітності і припускав, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної 
діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю. 
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Втім аналогічне положення на разі є у п. 7 МСБО 1. Хоча, у зв’язку із цьогорічним оновлення 
Концептуальної основи фінзвітності, і воно втратило актуальність.
  По-друге, у п. 14 МСБО 23 додали положення, що при визначенні норми капіталізації 
(середньозваженої величини витрат за позиками стосовно всіх позик суб’єкта господарювання, 
що непогашені протягом періоду) суб’єкт господарювання має виключити з розрахунків витрати 
за позиками здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного активу допоки, 
значною мірою, усі заходи, необхідні для підготовки цього активу до передбачуваного 
використання або реалізації, не будуть завершені. Суб’єкт господарювання застосовує ці зміни до 
витрат за позиками, що понесені на початку або після початку річного звітного періоду, в якому 
суб’єкт господарювання вперше застосовує ці зміни .
  Також виправлено назву активів з кваліфікованих на кваліфікаційні та низку інших негараздів 
укрперекладу.
  По-третє, у оновленому МСБО 40, серед іншого, розширено п.53, що стосується ситуацій 
неможливості достовірно оцінити справедливу вартість інвестиційної нерухомості.
  По-четверте, у КТМФЗ 16 виправили посилання з МСБО 39 на МСФЗ 9.
  МСБО 8  «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» - цей Стандарт 
застосовується при обранні та застосуванні облікових політик, обліку змін в облікових політиках, 
змін в облікових оцінках та виправленні помилок попереднього періоду.
  Метою цього Стандарту є визначення критеріїв до обрання та змінювання облікових політик 
разом з обліковим підходом та розкриттям інформації про зміни в облікових політиках, зміни в 
облікових оцінках та виправлення помилок. Стандарт для покращання доречності та 
достовірності фінансової звітності суб'єкта господарювання та зіставності такої фінансової 
звітності через якийсь час, а також для зіставності з фінансовою звітністю інших суб'єктів 
господарювання.
  Вимоги до розкриття інформації про облікові політики, за винятком інформації про зміни в 
облікових політиках, надані в МСБО 1 "Подання фінансової звітності".
  Податкові наслідки виправлень помилок попереднього періоду та ретроспективних коригувань, 
зроблених з метою застосування змін в облікових політиках, обліковуються та розкриваються 
відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток".
  Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:
  Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.
  Зміна в обліковій оцінці - це коригування балансової вартості активу або зобов'язання чи суми 
періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та 
зобов'язань та пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов'язань. Зміни в облікових 
оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та, відповідно, не є виправленням 
помилок.
  Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це Стандарти та Тлумачення, видані 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 
Вони охоплюють:
- Міжнародні стандарти фінансової звітності;
- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
- Тлумачення КТМФЗ; та ПКТ.
  Суттєвий - термін визначений у пункті  7 МСБО 1 та використовується в цьому Стандарті з 
таким самим значенням.
  Помилки попередніх періодів - пропуски або викривлення у фінансовій звітності суб'єкта 
господарювання за один або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або 
зловживання достовірною інформацією, яка:
- була наявна, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до випуску; та
- за обгрунтованим очікуванням, могла бути отриманою та врахованою при складанні та поданні 
цієї фінансової звітності.
  Такі помилки можуть бути помилками у математичних підрахунках, помилки у застосуванні 
облікових політик, помилками, допущеними внаслідок недогляду або неправильної інтерпретації 
фактів, а також унаслідок шахрайства.
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  Ретроспективне застосування - застосування нової облікової політики щодо операцій, інших 
подій та умов так, начебто ця політика застосовувалася завжди.
  Ретроспективне перерахування - виправлення визнання, оцінки та розкриття інформації про 
суми елементів фінансової звітності так, начебто помилок у попередньому періоді ніколи не було.
  Неможливий - застосування вимоги є неможливим, якщо суб'єкт господарювання не може 
застосувати її навіть після всіх відповідних зусиль зробити це. Щодо конкретного попереднього 
періоду неможливо застосувати зміну в обліковій політиці ретроспективно або зробити 
ретроспективне перерахування для виправлення помилки, якщо:
-  вплив ретроспективного застосування або ретроспективного перерахування не можна 
визначати;
- ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає припущень про те, 
яким був намір управлінського персоналу в той період; або
- ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає значних оцінок сум і 
неможливо об'єктивно відокремити від іншої інформації ту інформацію про такі оцінки, яка:
- надає свідчення обставин, що існували на дату (дати), на які ці суми мали бути визнаними, 
оціненими або розкритими; та
- була наявною, коли фінансову звітність за той попередній період затвердили до випуску.
  Перспективне застосування зміни в обліковій політиці та визнання впливу зміни в обліковій 
оцінці, відповідно, є:
- застосуванням нової облікової політики до операцій, інших подій та умов, що відбуваються 
після дати зміни облікової політики; та
- визнання впливу зміни в обліковій оцінці в поточному та майбутніх періодах, на які впливає 
зміна.
  Обрання та застосування облікових політик
  Якщо МСФЗ конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, облікову політику чи 
облікові політики, застосовані до такої статті, слід визначити шляхом застосування МСФЗ.
  МСФЗ наводять облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку 
фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та 
умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх 
застосування є несуттєвим. Проте неприйнятним є робити несуттєві відхилення від МСФЗ або 
залишати їх невиправленими, щоб досягти особливого подання фінансового стану, фінансових 
результатів діяльності або грошових потоків суб'єкта господарювання.
  МСФЗ супроводжуються керівництвом, щоб допомогти суб'єктам господарювання під час 
застосування цих вимог. В усіх таких керівництвах зазначається, чи є вони невід'ємною частиною
 МСФЗ. Керівництво, яке є невід'ємною частиною МСФЗ, обов'язкове для виконання. 
Керівництво, яке не є невід'ємною частиною МСФЗ, не містить вимог до фінансової звітності.
  Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 
управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової 
політики, щоб інформація була:
- доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень; та
- достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність:
- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта 
господарювання;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є обачливою; та 
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
  Товариство застосовує роз'яснення з дати його вступу в силу.

  МСБО 23  « Витрати за позиками» - суб'єкт господарювання застосовує цей стандарт в обліку 
витрат за позиками.
   Витрати за позиками - безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 

кваліфікаційного активу, є частиною собівартості такого активу. Інші витрати за позиками 
визнаються як витрати.
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   Цей Стандарт не стосується фактичної або умовно розрахованої вартості власного капіталу, 
включаючи привілейований капітал, не класифікований як зобов'язання.
  Від суб'єкта господарювання не вимагається застосувати цей Стандарт до витрат за позиками, 
що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва:
  - кваліфікаційного активу, що оцінюється за справедливою вартістю, наприклад, біологічного 
активу в межах МСБО 41 "Сільське господарство" або
  - запасів, які виробляються або іншим чином регулярно виготовляються у великій кількості.
  Терміни, що використовуються в цьому Стандарті, мають такі значення:
  Витрати за позиками - витрати на сплату процентів та інші витрати, понесені суб'єктом 
господарювання у зв'язку із запозиченням коштів.
  Кваліфікаційний актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого періоду часу для 
підготовки його до передбачуваного використання або реалізації.
  Витрати за позиками можуть включати:
а) процентні витрати, обчислені за допомогою методу ефективного відсотка, як описано в МСФЗ 
9;
г) проценти за зобов'язаннями за орендою, визнані згідно з МСФЗ 16 "Оренда" та;
ґ) курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті, якщо вони 
розглядаються як коригування витрат за процентами.
  Залежно від обставин, перелічені далі активи можуть бути кваліфікаційними активами:
а) запаси
б) виробничі підприємства
в) енергогенеруючі потужності
г) нематеріальні активи;
ґ) інвестиційна нерухомість
д) плодоносні рослини.
  Фінансові активи та запаси, які виробляються або іншим чином виготовляються протягом 
короткого проміжку часу, не є кваліфікаційними активами. Активи, готові до передбачуваного 
використання або реалізації, коли вони придбані, не є кваліфікаційними активами.
  Суб'єкт господарювання капіталізує витрати за позиками, які безпосередньо відносяться до 
придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу як частина собівартості цього 
активу. Суб'єкт господарювання повинен визнавати інші витрати за позиками як витрати в тому 
періоді, у якому вони понесені.
  Товариство застосовує роз'яснення з дати його вступу в силу.

  МСБО 40 Інвестиційна нерухомість -  мета цього стандарту - визначити обліковий підхід до 
інвестиційної нерухомості та пов'язані з ним вимоги до розкриття інформації.
  Цей Стандарт застосовується при визнанні й оцінці інвестиційної нерухомості та розкритті 
інформації про неї.
  МСБО 40 Інвестиційна нерухомість - цей Стандарт не застосовується до:
а) біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю (див. МСБО 41 "Сільське 
господарство" та МСБО 16 "Основні засоби"); та
б) прав на корисні копалини та родовища корисних копалин, таких як нафта, природний газ та 
подібні невідновлювані ресурси.
  Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:
  Балансова вартість - сума, за якою актив визнається у звіті про фінансовий стан.
  Собівартість - сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість 
іншої форми компенсації, наданої для придбання активу на момент його придбання або 
створення або, де це доречно, сума, яку розподіляють на цей актив при первісному визнанні 
згідно з конкретними вимогами інших МСФЗ, наприклад, МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій".
  Справедлива вартість - ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за передачу 
зобов'язання під час звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки. 
  Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або те й інше), 
утримувана (власником або орендарем як актив з права користування) з метою отримання 
орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
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а) використання у виробництві або при постачанні товарів чи наданні послуг або для 
адміністративних цілей; або
б) продажу у ході звичайного ведення бізнесу.
  Нерухомість, зайнята власником - нерухомість, утримувана (власником або орендарем як актив з
 права користування) для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг 
або для адміністративних цілей.
Класифікація нерухомості на інвестиційну нерухомість або нерухомість, зайняту власником
   Інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання орендної плати або збільшення 
капіталу, або обох. Отже, інвестиційна нерухомість генерує грошові потоки значною мірою 
незалежно від інших активів, утримуваних суб'єктом господарювання. Це відрізняє інвестиційну 
нерухомість від нерухомості, зайнятої власником. Виробництво або постачання товарів та 
надання послуг (або використання нерухомості для адміністративних цілей) генерує грошові 
потоки, які мають відношення не тільки до нерухомості, а й до інших активів, що 
використовуються у процесі виробництва або постачання. МСБО 16 застосовується до 
нерухомості, зайнятої власником, та МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до нерухомості, зайнятої 
власником, утримуваної орендарем як актив з права користування. 
  Інвестиційна нерухомость, це :
а) земля, утримувана для довгострокового збільшення капіталу, а не для короткострокового 
продажу у ході звичайного ведення бізнесу;
б) земля, утримувана для майбутнього, але ще не визначеного використання. (Якщо суб'єкт 
господарювання ще не визначив, чи буде він використовувати землю як нерухомість, зайняту 
власником, чи для короткострокового продажу у ході звичайного ведення бізнесу, тоді земля 
вважається утримуваною для збільшення капіталу);
в) будівля, яка є власністю суб'єкта господарювання (або як актив з права користування, 
пов'язаний з будівлею, утримуваною суб'єктом господарювання) та надана в оренду за однією чи 
кількома операційними орендами;
г) будівля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду за однією чи кількома 
операційними орендами;
ґ) нерухомість, яка будується або поліпшується для майбутнього використання в якості 
інвестиційної нерухомості.
  Далі статті нерухомісті , які не є інвестиційною нерухомістю, а тому виходять за межі сфери 
застосування цього Стандарту:
а) нерухомість, призначена для продажу у ході звичайного ведення бізнесу або яка перебуває в 
процесі будівництва чи поліпшення з метою такого продажу (див. МСБО 2 "Запаси"), наприклад, 
нерухомість, придбана виключно з метою подальшого вибуття в найближчому майбутньому або 
для поліпшення та перепродажу;
в) нерухомість, зайнята власником (див. МСБО 16 та МСФЗ 16), включаючи (серед іншого) 
нерухомість, утримувану для майбутнього використання як нерухомість, зайняту власником; 
нерухомість, утримувану для майбутнього поліпшення та подальшого використання як 
нерухомість, зайняту власником; нерухомість, зайнята працівниками (незалежно від того, чи 
сплачують ці працівники, чи не сплачують орендну плату за ринковими ставками), та 
нерухомість, зайнята власником, вибуття якої очікується;
ґ) нерухомість, яка надана в оренду іншому суб'єктові господарювання за фінансовою орендою.
  Певні види нерухомості включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної 
плати або для збільшення капіталу, та другу частку, яка утримується для використання у 
виробництві або для постачання товарів чи надання послуг, або для адміністративних цілей. 
Якщо ці частки можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду за фінансовою 
орендою), то суб'єкт господарювання обліковує ці частки окремо. Якщо ці частки не можуть бути
 продані окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, лише якщо незначна її частка 
утримується для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, або для 
адміністративних цілей.
  У деяких випадках суб'єкт господарювання надає допоміжні послуги наймачам нерухомості, 
утримувану суб'єктом господарювання. Суб'єкт господарювання вважає таку власність 
інвестиційною нерухомістю, якщо ці послуги є відносно незначним компонентом угоди в цілому.
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  Наприклад, якщо власник офісної будівлі забезпечує надання послуг з охорони та технічного 
обслуговування для орендарів, які займають будівлю.
  В інших випадках, надані послуги є значним компонентом. 
  Наприклад, якщо суб'єкт господарювання володіє та управляє готелем, послуги, що надаються 
клієнтам, є значним компонентом угоди в цілому. Таким чином, готель, що управляється 
власником, є нерухомістю, зайнятою власником, а не інвестиційною нерухомістю.
  Інколи досить важко визначити, чи є допоміжні послуги настільки значними, щоб нерухомість 
не можна було би віднести до інвестиційної нерухомості. Наприклад, власник готелю іноді може 
передоручати деякі обов'язки третім сторонам згідно з контрактом на управління готелем. 
Діапазон умов таких контрактів може бути доволі широким. З однієї сторони діапазону - позиція 
власника може, по суті, бути позицією пасивного інвестора. З іншої сторони діапазону - власник 
може просто передати виконання щоденних функцій на умовах аутсорсингу, залишаючись при 
цьому значно вразливим до зміни у грошових потоках, отриманих від діяльності готелю.
  Судження необхідне, щоб визначити, чи нерухомість є інвестиційною нерухомістю. Суб'єкт 
господарювання розробляє критерії для того, щоб застосовувати це судження послідовно 
відповідно до визначення інвестиційної нерухомості та до відповідного керівництва,  вимагає від 
суб'єкта господарювання розкривати ці критерії, коли нерухомість важко класифікувати.
  Судження також необхідне, щоб визначити, чи є придбання інвестиційної нерухомості 
придбанням активу чи групи активів або об'єднанням бізнесу, яке належить до сфери 
застосування МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу". Щоб визначити, чи є це об'єднанням бізнесу, слід 
звернутися до МСФЗ 3. Обговорення  цього Стандарту стосується питання, чи є дана нерухомість
 нерухомістю, зайнятою власником, чи є вона інвестиційною нерухомістю, і не стосується 
питання визначення, чи є придбання нерухомості об'єднанням бізнесу, як визначено в МСФЗ 3. 
Щоб встановити, чи відповідає певна операція визначенню об'єднання бізнесу, як визначено в 
МСФЗ 3, та чи містить вона інвестиційну нерухомість, як визначено у цьому Стандарті, необхідно
 застосовувати ці Стандарти окремо.
  У деяких випадках суб'єкт господарювання володіє нерухомістю, наданою в оренду 
материнському чи іншому дочірньому підприємству та зайнятою ними. Така нерухомість не 
визнається інвестиційною нерухомістю у консолідованій фінансовій звітності, оскільки з погляду 
групи вона є нерухомістю, зайнятою власником. Проте з погляду суб'єкта господарювання, який 
володіє нею, така нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо вона відповідає визначенню, 
наведеному в пункті 5 цього Стандарту. Отже, орендодавець розглядає таку нерухомість як 
інвестиційну нерухомість у своїй окремій фінансовій звітності.
  Інвестиційна нерухомість, яка є власністю, визнається як актив тоді і лише тоді, коли:
а) є ймовірність того, що суб'єкт господарювання отримає майбутні економічні вигоди, які 
пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю; та
б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
  Згідно з цим принципом визнання суб'єкт господарювання оцінює всі витрати, пов'язані з 
інвестиційною нерухомістю, на момент їх здійснення. Ці витрати охоплюють первісно понесені 
витрати для придбання інвестиційної нерухомості і подальші витрати на її збільшення, часткову 
заміну або обслуговування нерухомості.
  Згідно з принципом визнання, наведеним у пункті 16, суб'єкт господарювання не визнає в 
балансовій вартості інвестиційної нерухомості витрати на поточне обслуговування такої 
нерухомості. Натомість ці витрати визнаються в прибутках чи збитках під час їх здійснення. 
Витратами на поточне обслуговування є переважно витрати на оплату праці та на витратні 
матеріали; вони також можуть включати витрати на незначні складові. Мета цих видатків часто 
визначається як витрати на "ремонт і технічне обслуговування" нерухомості.
  Складові інвестиційної нерухомості можуть бути придбані шляхом заміни. Наприклад, внутрішні
 стіни можуть бути заміною первісних стін. Згідно із зазначеним принципом визнання, суб'єкт 
господарювання визнає у балансовій вартості інвестиційної нерухомості витрати на заміну 
частини існуючої інвестиційної нерухомості тоді, коли вони були понесені, і за умови 
відповідності критеріям визнання. Визнання балансової вартості тих складових, які були замінені,
 припиняється згідно з положеннями цього Стандарту про припинення визнання.
  Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2020 року і пізніше.
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  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.

  Нематерiальнi активи
  Нематерiальнi активи являють собою витрати на програмне забезпечення, безпосередньо 
пов'язанi з програмними продуктами, якi належать Товариству та тi, якi знаходятъся у постiйному
 користуваннi на пiдставi отриманих лiцензiй, i характеризуються потенцiйною економiчною 
вигодою, яка перевищує вартiсть протягом бiльше одного року, а також вартiстъ придбаних 
лiцензiй.
  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.
  Нематерiальнi активи облiковуються по вартостi придбання або вартостi розробки програмного 
забезпечення за вирахуванням накопиченої амортизацiї i знецiнення, якщо необхiдно.
   Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються по собiвартостi за вирахуванням 
любої накопиченої амортизацiї i любих накопичених збиткiв вiд знецiнення (модель облiку по 
фактичним витратам).
  Якщо програмне забезпечення є невiд'ємною частиною обладнання, без якої воно не може 
працювати, таке програмне забезпечення облiковується у складi матерiального активу.
  Витрати, що дозволяють покращити показники нематерiальних активiв порiвняно з 
початковими, вважаються капiтальними витратами та включаються в первiсну вартiсть таких 
активiв.
  Витрати, пов'язанi з обслуговуванням наявного програмного забезпечення, вiдносяться на 
витрати по мipi їx виникнення.
  Нематерiальнi активи мають кiнцевий термiн корисного використання та їх вартiсть  
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амортизується прямолiнiйним методом.
  Термiни корисного використання для цiлей бухгалтерського та податкового облiку 
встановлюються згiдно вимоr Податкового Кодексу України та не перевищують 5 рокiв.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю.
  При створеннi нематерiальних активiв власними силами, до собiвартостi було включено лише 
витрати на їх розробку, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IAS) 38.

  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.
  Усі основнi засоби, окрiм землi, пiдлягають амортизацiї. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв 
дорiвнюе нулю. Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом для списания вартостi 
кожного з активiв протягом очiкуваного строку їx експлуатацiї, як наведено нижче:

Будiвлi                                                                               40-50 років;
                 Споруди                                                                                   50 років;

           Передавальнi пристрої                                                    25-40 років;
Машини та обладнання                                                      5-10 років;
Трансrюртнi засоби                                                               10 років;
Інструменти, прилади, iнвентар та інше                         4-10 років;

            Програмне забезпечення                                                      2 роки.

  Основнi засоби вартістю до 20 000 грн., вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних 
активiв i амортизуються в розмiрi 100% у першому мiсяцi їх використання.
  МСФЗ не мiстять окремих положень щодо незавершених капiтальних iнвестицiй, а розглядають 
їх як складову основних засобiв або iнших вiдповiдних активiв. Тому її складовi включенi до 
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основних засобiв, нематерiальних активiв або заnасiв.
  Незавершенi капiтальнi вкладення являють собою вартiсть основних засобiв, робота над якими 
залишається не закiнченою. До моменту введения цих активiв в експлуатацiю амортизацiя на них 
не нараховується.

  Знецiнення основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.
  Строк корисної експлуатацiї основних засобiв переглядається щороку.
  Лiквiдацiйна вартiсть переглядається щороку.
  Вартiсть безоплатно отриманих активiв збiльшує загальний сукупний дохiд за компонентами 
''прибутку або збитку", тобто в складi доходу того звiтного перiоду, в якому вiдбулося безоплатне 
отримання.
  Первiсне визнання безоплатно отриманих активiв оцiнюється за справедливою вартiстю.
  На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi 
активiв. Така оцiнка передбачає застосування значних суджень. Управлiнський персонал не 
виявив ознак зменшення корисностi основних засобiв та, вiдповiдно, не проводив тест на оцiнку 
зменшення корисностi станом на 31 грудня 2020 року.
  Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом строку корисної експлуатації 
активів .

  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 погашення; фінансові активи, що є в наявності для продажу; похідні інструменти,
 визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство класифікує свої 
фінансові активи при їх первинному визнанні.
  Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, 
що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо 
пов'язані з ними витрати по операції.
  Вибуття фінансових інвестицій відображається в момент, коли Товариство втрачає контроль над
 даними інвестиціями. Прибуток або збиток від вибуття фінансових інвестицій, відображаються у 
складі інших доходів / витрат у періоді вибуття і визначається як різниця між його балансовою 
вартістю та сумою виручки  отриманої або належної до одержання.

  Дебіторська  та кредиторська заборгованість
  Товариство визнає дебіторську заборгованість активом, якщо є вірогідність отримання 
майбутніх економічних вигід та може бути 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.
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  Суттєве судження використовується для оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi та 
вiдповiдного резерву пiд знецiнення. Пiд час визначення сумнiвної дебiторської заборгованостi 
враховуються такi чинники, як поточна загальна економiчна кон'юнктура, галузевi економiчнi 
умови, а також iсторичнi данi про поведiнку споживачiв. Змiни в економiцi, промисловостi, а 
також у фiнансовому станi конкретних споживачiв можуть викликати необхiднiсть коригування 
резервiв сумнiвної дебiторської заборгованостi, вiдображених у фiнансовiй звiтності.
  Резерв знецiнення створюється в тих умовах, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що 
Товариство не зможе отримати суми заборгованостi. Сума резерву розраховуєrься методом 
застосування коефiцієнта сумнiвностi виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) 
дебiторiв.
  В тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток 
вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
  Якщо заборгованiсть є безнадiйною, вона списується за рахунок вiдповiдноrо резерву збиткiв вiд
 знецiнення. Вiдшкодування ранiше списаних сум облiковується як дохiд.
  Грошовi потоки, пов'язанi з дебiторською заборгованiстю не дисконтуються, якщо вплив 
дисконтування є несуттевим.
  Щодо торгової та iншої дебiторської заборгованостi - Товариство пiддається кредитним 
ризикам. Дебiторська заборгованiсть складається з великої кiлькостi покупцiв у рiзних галузях, 
рiзних органiзацiйно-правових форм та форм власностi. Грунтуючись на iсторичних вiдомостях 
про управлiння невиконанням зобов'язань, управлiнський персонал Товариства визначає рiвень 
простроченостi та знецiнення дебiторської заборгованостi, аби розглянути платоспроможнiсть 
своїх контрагентiв. Товариство проводить постiйний монiторинг за невиконанням зобов'язань 
покупцями та iншими контрагентами.

  ПДВ по закупiвлям та реалізації
  На всю реалiзацiю нараховується податок на додану вартiсть (ПДВ), окрiм випадкiв, 
передбачених Податковим кодексом України. Його ставка складає 20%.
  Вхiдний ПДВ може бути використаний для зменшення податкових зобов'язань по ПДВ.

  Грошовi кошти та ix еквiваленти
   Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням 
ефективної ставки вiдсотка.
  Грошовi кошти та їх еквiваленти включають rpoшi на банкiвських рахунках Товариства, грошові
 кошти в дорозi, короткостроковi iнвестицiї (термiном до 3-х мiсяцiв), депозити строком до 3-х 
мiсяцiв. Вiдомостi про рух грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйяої та фiнансової 
дiяльностi подано з використанням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 
основнi види надходжень rрошових коштiв чи виплат rрошових коштiв. Iнформацiя про основнi 
види грошових надходженъ та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв 
Товариства.
  Кредитний ризик грошових коштiв вважається незначним, оскiльки Товариство працює з 
авторитетними банками.

  Резерви
  Резерви визнаються у випадках, коли Товариство має правові або традиційні зобов’язання в 
результаті минулих подій, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по
 зобов'язанню, i його суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. У тих випадках, 
коли Товариство вважає, що резерв буде вiдшкодовано, сума вiдшкодування вiдображається як 
окремий актив, але тiльки тодi, коли iснує фактична впевненiсть у вiдшкодуваннi резерву.

  Пенсiйнi зобов'язання
  Товариство сплачує єдиний соцiальний внесок у вiдповiдностi до чинного законодавства. 
Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати i вiдносяться на 
витрати по мipi їх виникнення.
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  Умовнi зобов'язання
  Умовнi обов'язки постiйно аналiзуютъся щодо пiдвищення ймовiрностi вiдповiдного вiдтоку 
ресурсiв. Якщо критерії визнання починаютъ виконуватися, то зобов'язання визнається у звiтi про
 фiнансовий стан того перiоду, в якому вiдбулася змiна ступеня ймовiрностi вiдтоку.

  Податки на прибуток
  Витрати  з податку на прибуток  визначаються і відображаються у фінансовій звітності 
Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
  Податковi витрати у звiтi про прибутки i збитки за рiк складаються з поточного податку i змiн в 
сумi вiдстроченого оподаткування.
  Поточний податок розраховуєтъся виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого 
у вiдповiдностi з дiючим українським законодавством, з використанням нормативних ставок 
податку, iснуючих на дату балансу (2019 рiк- 18%, 2020 рiк - 18%).
  Bci iншi податки, окрiм податку на прибуток, облiковуються в складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань вiдносно 
всiх тимчасових рiзниць, якi виникають мiж податковою базою активiв i пасивів i їх балансовою 
вартiстю для цiлей фінансової звiтностi.
    Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються по ставкам податку, якi повиннi 
застосовуватися в перiодi, коли буде реалiзований актив або виконано зобов'язання, виходячи зi 
ставок податку, якi будуть на дату балансу (2019 рiк - 18%, 2020 рiк- 18 %).
 Вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тому випадку, якщо передбачається отримання 
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна реалiзувати тимчасовi рiзницi.
  Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату року, 
та зменшується, якщо бiлыше немає ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного 
прибутку, який дав би змогу реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового 
активу. Пiд час визначення такої ймовiрностi використовуються оцiнки, що ґрунтуються на 
очiкуваних результатах дiяльності Товариства.
  Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
  Товариство не має невизначеності щодо пiдходiв до податку на прибуток.

  Визнання доходiв та витрат
  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».
  Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
 визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активів або 
зменшення зобов'язань.
  Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв або iнших активiв визнається у прибутку або збитку 
в разi задоволення всiх наведених далi умов:
- Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на 
  фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi  активи;
- за Товариством, не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу  у 
  формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими 

   фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
- суму доходу можна достовiрно оцiнити;
- ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та
- втрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцією, можна достовiрно оцiнити.
  Дохiд вiд надания послуr вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження 
коштiв i визначається, за методом огляду виконаної роботи, виходячи iз ступеня завершеностi 
операцiї з надання послуг на дату балансу.
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  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.
  Основний вид дiяльностi при складані фінансової звітності  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - це 
надання послуг з розподiлу електричної енергiї. 

  Доходи вiд дiяльностi з розподiлу електричної eнepriї визнаються за тарифами на послуги з 
розподiлу, якi встановлює (формує) Нацiональна комiсiя, що здiйсює державне регулювання у 
сферах енергетики та комуналъних послуг, вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження 
господарської дiяльностi з розподiлу електричної eнepriї та Порядку встановлення (формування) 
тарифiв на послуги з розподiлу електричної eнepriї. Товариство не має права змiнювати тарифи 
без згоди НКРЕКП.

  Закупiвлi
  Вiдповiдно до Закону України «Про ринок електричної енергії», оператори систем розподiлу не 
закуповують електроенергiю для споживачiв та не здiйснюють продаж електроенерriї 
споживачам. Закупiвля електроенергiї здiйснюється виключно для власних господарських потреб 
та з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної eнepriї на структурні одиниці.
  Електроенергiя для власних господарських потреб вiдноситься на витрати по методу 
нарахування при пiдписаннi з постачальником щомiсячного акту передачi електроенерriї.
  Купiвля електроенергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат здiйснюється вiдповiдно до 
Закону "Про ринок електричної eнepгії на декiлькох сегментах ринку, а саме - ринок на добу 
наперед (РДН), внутрiшньодобовий ринок (ВДР), ринок двостороннiх договорiв (РДД) та 
балансуючий ринок (БР). Нарахування витрат здійснюється щомiсячно при пiдписаннi актiв 
купiвлi-продажу електроенергії.

  Негрошовi oпepaцii
  Справедлива вартiсть витрат i доходiв, якi вiдносяться Товариством до негрошових операцiй з 
товарами та послугами, облiковується як збiльшення активiв Товариства, зменшення його 
зобов'язань, або включається в звiт про прибутки та збитки в залежностi вiд характеру товарiв та 
послуг, що надаються iншим учасником операцiї.

  Подiї пiсля дати балансу 
  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».

  Товариство враховує при складаннi фiнансової звiтностi подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу 
до моменту затвердження фiнансової звiтностi.

  В 2020 роцi не було подiй, якi б суттєво вплинули на фiнансовий стан Товариства станом на 
31.12.2020 року.

  Звiтнi сегменти
  Обліковою політикою Товариства та відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти» 
передбачено:

   -господарський сегмент включає розподіл електроенергiї;
   -географічний сегмент це географічний збутовий сегмент, який виділяється за територіальним  

 місцем збуту продукції.
  Пріоритетним сегментом визнається господарський сегмент.
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  Товариство у складi фiнансової звiтності не надає iнформацiю про кожен операцiйпий сегмент, 
оскiльки сегменти, iдентифiкованi у вiдповiдностi з пунктами 5-10 IFRS 8 "Операцiйнi сегменти" 
не перевищують кiлькiснi пороги, описанi в пунктi 13 стандарту.

  Пов'язанi сторони
  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.

  Виплат при звільненні, виплат по закінченні трудової діяльності не було, інших довгострокових 
виплат не було, виплат на основі акцій не було.

  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 у 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. З метою управління та
 мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов’язань у розрізі 
контрактних термінів погашення.
  Ринковий ризик
  Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 
фінансовими інструментами буде коливатися внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни 
включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик відсоткової ставки, інший ціновий 
ризик.
  Валютний ризик
  Валютний ризик - це ризик, внаслідок якого виникають 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
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 Товариства.

   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. 

  Баланс
  У балансі Товариства нематеріальні активи відображені по первісній  вартості і складаються з 
прав на програмні забезпечення. Амортизація нараховується прямолінійним методом.
                                                                            Станом на 31.12.2020 р.    Станом на 31.12.2019 р
                                                                                     тис. грн                                 тис. грн.
Первісна вартість                                                         29 991                                   27 559
Накопичена амортизація                                             25 981                                   20 713
Залишкова  вартість                                                     4 010                                     6 846

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

 Найменування  показників / Облікові групи
   Будівлі та споруди (103) / Машини та обладнання (104) / Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

   (106)  / Транспортні засоби  (105) / Земельні ділянки (101) / Бібліотечні  фонди (111) / МНМА 
 (112) / Всього(тис. грн.)

На 01.01.2020р.
      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
       Залишкова вартість  516 811 / 574 206 / 41 050 / 23 165 / 2 483 / 0 / 0 / 1 157 715

Дооцінка
    Первісна вартість  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Надходження за період
      Первісна вартість  46 500 / 124 777 / 7 673 / 5 699 / 0 / 0 / 26 925 / 211 574

   Інші зміни  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
       Первісна вартість  73 / -73 / 45 / 0 / 0 / 0 / 485 / 530

     Накопичена амортизація  4 / -4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 485 / 485
     Залишкова вартість  69 /-69 / 45 / 0 / 0 / 0 / 0 / 45

Вибуття за період
      Первісна вартість  2 646 / 104 / 1 368 / 24 / 0 / 23 / 715 / 4 880

    Накопичена амортизація  1 853 / 81 / 1 336 / 24 / 0 / 23 / 715 /4 032
     Залишкова вартість  793 / 23 / 32 / 0 / 0 / 0 / 0 / 848

Інше вибуття за період
    Первісна вартість  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

   Накопичена амортизація  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
    Залишкова вартість  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
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Амортизація
      Нарахування амортизації  29 540 / 27 365 / 8 869 / 4 352 / 0 / 0 / 26 925 /97 051

   Інші зміни  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
На 31.12.2020р. 

       Первісна вартість  1 067 559 / 874 507 / 103 592 / 75 945 / 2 483 / 485 / 144 871 / 2 269 442
      Накопичена амортизація  534 512 / 202 981 / 63 725 / 51 433 / 0 / 485 / 144 871 / 998 007

      Залишкова вартість  533 047 / 671 526 / 39 867/ 24 512 / 2 483 / 0 / 0 / 1 271 435

  Запаси
  Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів здійснювалась по методу ФІФО. 
  Балансова вартість запасів на кінець 2020 року складає 17 867 тис.грн.,  на кінець 2019 року 
складала 18 618  тис.грн., у тому числі (тис.грн.):

                                                                                    Станом на                      Станом на
                                                                                   31.12.2019 р.                31.12.2020 р. 
Сировина і матеріали                                                 8 945                             9 968      
Паливо                                                                         6 817                             5 607      
Запасні частини                                                          2 831                             2 233      
Малоцінні та швидкозношувані предмети                   9                                   59     
Товари                                                                          16                                    0
Всього по ряд. 1100 балансу                                18 618                           17 867

  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.):
                                                                      Станом на                 Станом на
                                                                    31.12.2019 р.           31.12.2020 р.
 Заборгованість за видані позики 
 робітникам підприємства                              34                                   33
 заборгованість за електроенергію           17 721                                 0
  Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти 
місяців із дати балансу складає  188 833 тис. грн., у тому числі заборгованість за товари, роботи, 
послуги :  124 626 тис. грн.

  Склад поточної дебіторської заборгованості (тис.грн.): 

                                                                                                   Станом на          Станом на                   
                             
                                                                                                  31.12.2019 р.    31.12.2020 р.   
Дебіторська заборгованість по основній діяльності по 
розрахункам з іноземними підприємствами                                   0                    0
Дебіторська заборгованість по основній діяльності по      
 розрахункам з підприємствами України                                71 903             124 626
 Фінансова дебіторська заборгованість:
 -  за виданими авансами                                                       23 718              29 484
 -  по розрахункам з бюджетом:                                                                                                               
-  з ПДВ                                                                                          0                      0  
      -  з податку на прибуток                                                         8 521              5 133
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      - пільги та субсидії                                                                         4                  0    
      - плата за землю                                                                              6                10
      - ПДФО                                                                                            0                  0
      - виплати мобілізованим                                                           119                81
      - виплати постраждалим внаслідок 
        Чорнобильської катастрофи та інша                              24         14                                              
      -   інша поточна дебіторська заборгованість                     1 283            29 485
Всього по ряд.балансу 
1125+1130+1135+1155                                                             105 578         188 833

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

                                                                              Станом на         Станом на
                                                                             31.12.2019 р.   31.12.2020 р.   
1.Заборгованість, за строками непогашення
 до 12 місяців,  по розрахункам з клієнтами       
 (Україна)                                                                  51 160            124 364

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

  Кредиторська заборгованість.
  Станом на 31 грудня 2020 р. Товариство  не має кредиторської заборгованості по 
довгостроковим фінансовим  зобов’язанням, але має поточну заборгованість по фінансовим 
зобов’язанням  в сумі 87 000 тис. грн.
  Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2019 р. складає  275 480  тис. 
грн.,  на 31 грудня 2020 р. складає 433 045 тис. грн., у тому числі:
                                                                                                           Станом на        Станом на
                                                                                                         31.12.2019 р.   31.12.2020  р
                                                                                                             тис. грн              тис. грн.
Короткострокові кредити банків                                                      32 527          87 000                     
поточна заборгованість за довгостроковими

 зобов’язаннями:                                                                                   
  поточна заборгованість за товари, роботи, послуги                      17 015               56 493

по розрахункам з бюджетом                                                             18 581               31 039
по розрахункам зі страхування                                                          9 423                  9 728

  по розрахункам з оплати праці                                                          32 135                30 828
  по розрахункам  з одержаних авансів                                            126 651               170 098

  по розрахункам з учасниками по дивідендам                                      405                      404
  інші поточні зобов’язання                                                                38 743                 47 455

Всього по ряд. Балансу
1600+1615+1620+1625+1630+1635+
+1640+1690                                                                                      275 480              433 045
  Кредиторська заборгованість з основної діяльності складається із заборгованості за товари, 
роботи, послуги та одержаних авансів у сумі  143 666 тис. грн. на 31.12.2019 р., у сумі  226 591 
тис. грн. на 31.12.2020 р.

  Відстрочені податкові зобов’язання та активи.
 Станом на 31.12.2020 року тис.грн.
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Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 0

Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року   745

Використано  відстрочених податкових  зобов’язань за рахунок поточного податку на прибуток   
0
Використано  відстрочених податкових активів за рахунок поточного податку на прибуток  323
Використано  відстрочених податкових  зобов’язань  на збільшення резерву переоцінки 
пенсійних та довгострокових соціальних зобов’язань за рахунок  іншого капіталу в дооцінках  0
Використано  відстрочених податкових  зобов’язань на списання дооціненного основного засобу 

 за рахунок  дооцінки основних засобів     0
 Відстрочені податкові зобов’язання: на кінець звітного року     0

 Відстрочені податкові активи: на кінець звітного року    422
  Розрахунок  податку  на прибуток здійснювався  згідно з міжнародними стандартами    
бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Податкового кодексу України.

  Інформація за сегментами
  Основним і пріоритетним видом діяльності Товариства у 2020 році є розподіл електроенергії. 

  Доходи, отримані за цим сегментом, становлять 2 164 471 тис. грн. або 90,3 % від загальної 
суми отриманих доходів.  Тобто всі фінансові результати формуються за одним операційним 
сегментом і представлені в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2020 рік.
  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 з 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  2019р., тис грн. / 2020р., тис.грн
 Регіони України (Вінницька область) 1 689 163 /2 164 471

  Регіони за кордоном  0 / 0
  Всього  1 689 163 /2 164 471

  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  розподілу 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 31.12.2020 року були створені наступні забезпечення:
   -під невикористані відпустки у сумі      46 330 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;

© SMA 001306942020 р. 



   -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
 2020 р . / 2019 р. тис.грн.:

 Дохід від надання послуг розподілу  2 089 623 / 1 628 861
 Дохід від реалізації реактивної електроенергії  38 459 / 49 227

Дохід від реалізації електроенергії для 
врегулювання небалансів електроенергії    36 389 / 11 075

 Всього (Форма №2 ряд.2000)     2 164 471 / 1 689 163

   У статті «Собівартість реалізованої продукції»  - витрати  сформовані і містять фактичні прямі  
виробничі витрати та загальновиробничі витрати.
  Згідно МСБО 1 в звіті  доходи або витрати показані згорнуто по ідентичним операціям. Витрати 
визнаються на основі зв’язку між понесеними витратами і одержаним доходом від конкретних 
статей.

  Склад інших  операційних доходів та витрат за 2020 рік наведено в наступних таблицях:

  Інші операційні доходи
 2020 р . / 2019 р. тис.грн.:

 Операційна оренда активів  29 723 / 25 201
 Операційна курсова різниця  0 / 357
 Реалізація оборотних активів  5 589 / 3 521

 Штрафи, пені, неустойки  299 / 346
 Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення 597 /  1 856

 Доходи від іншої операційної діяльності (додаткові роботи та послуги) та інші доходи  124 755 /  
169 408

 Всього (Форма №2 ряд.2120)    160 963 / 200 689

  Інші операційні витрати
 2020 р . / 2019 р. тис.грн.:

 Операційна оренда активів  4 374 / 2 524
 Операційна курсова різниця  0 / 1 433
 Реалізація оборотних активів 2 610 / 3 285

 Штрафи, пені, неустойки  114 / 2 383
Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення  1 848 / 2 500

 Резерв сумнівних боргів  1 177 / 32 409
 Витрати від іншої операційної діяльності (додаткові роботи та послуги) та інші витрати  37 675 / 

38 456
 Всього (Форма №2 ряд.2180)  47 798 / 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).

  Інші фінансові доходи
 2020 р . / 2019 р. тис.грн.:
Дисконт по дебіторській заборгованості  1 679 / 125

 Всього (форма №2 ряд.2220)  1679 / 125
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  Інші фінансові витрати
 2020 р . / 2019 р. тис.грн.:

 Відсотки банку по кредиту   3 367 / 2 715
 Ефект дисконту по довгостроковихактивах та зобов’язаннях  0 / 7 901

 Всього (форма №2 ряд.2250)  3 367 / 10 616

  Податок на прибуток від звичайної діяльності
  Податок на прибуток від звичайної діяльності розраховується згідно вимог МСБО 12 «Податки 
на прибуток».
Витрати по податку на  прибуток включають:
 2020 р. тис. грн.

 Податок на прибуток – поточний 20 136
Використано  відстрочених податкових активів за рахунок поточного податку на прибуток  323
Використано  відстрочених податкових зобов’язань за рахунок поточного податку на прибуток 0

 Витрати з податку на прибуток за рік: 20 459
                                                                                                   
  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 грошові кошти на банківських рахунках до 
запитання та інші короткотермінові високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення 
не більше трьох місяців.

  Залишок грошових коштiв по Товариству становить:
     Станом на 31.12.2019 року          12 848 тис.грн.
     Станом на 3l.12.2020 року.       37 293 тис.грн.

  Чистий рух грошових коштiв в 2020 роцi склав: 
у тому числi за рахунок,

               операцiйної дiяльностi:            39 500 тис.грн.
                Інвестицiйної дiяльності:          -66 957 тис.грн.

                  Фiнансової дiяльностi:  51 902 тис.грн.
  Чистий рух грошових коштiв в 2019 роцi склав:
 у тому числі за рахунок

                 операцiйної дiяльностi: 206 057 тис.грн.
                Iнвестицiйної дiяльностi:        -266 720 тис.грн.

                   Фiнансової• дiяльностi :     29 813 тис.грн.
  Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi за 2020 рiк визначався за сумою 
надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових 
коштiв, за даними записiв їx руху на рахунках бухгалтерсъкого облiку:

   надходження грошових коштiв:        3 432 117 тис.грн.
              Витрачання грошових коштiв:    3 392 617 тис.грн.

  Аналогiчнi показники в 2019 роцi склали:
              надходження грошових коштiв:  2 600 278 тис.грн.
              Витрачання  грошових коштiв: 2 394 221 тис.грн.

  Рух грошових коштiв у результаті iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi у 2020 роцi також 
визначався за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерсъкого облiку:
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надходження rрошових коштiв у результатi
                 інвестиційної дiяльностi:    47 180 тис.грн.

Витрачання грошових коштiв у результатi
                 інвестицiйної дiяльностi:   114 137 тис.грн.

Надходження грошових коштiв у результатi
                  фiнансової дiяльностi:   604 885 тис.грн.

Витрачання грошових коштiв у результатi 
                 фiнансової: дiяльностi :   552 983 тис.грн.

  Аналогічні показники в 2019 роцi склали:
надходження грошових коштiв у результатi

                  інвестиційної дiяльностi:   3 470 тис.грн.
Витрачання грошових коштiв у результатi 

                  iнвестицiйної дiяльностi:  270 190 тис.грн.
Надходження грошових коштiв у результатi 

                   фiнансової дiяльностi:698 219 тис.грн.
Витрачання грошових коштiв у результатi 

                   фiнансової дiяльностi :668 406 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 2020 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених та тих, 
що знаходяться в обігу простих акцій становить 3 097 366 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
  Власний  капітал  підприємства  на  кінець  звітного  періоду  складає   1 204 027 тис. грн., у 
тому  числі (тис. грн.):
  Статутний  капітал –       30 974 

   Капітал у дооцінках, який складається з резерву переоцінки 
  основних засобів : –      196 722 
  Додатковий  капітал –    98 678
  Резервний  капітал –       5 142 
  Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить –    872 511
  Всього по розділу 1 Власний капітал  –    1 204 027
  На кінець звітного періоду нерозподіленний прибуток збільшився на суму амортизації резерву 
переоцінки основних фондів у розмірі 12 567 тис.грн.

  Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій АТ «Вінницяобленерго»:
   № п/п / Найменування юридичної (фізичної) особи / Код за ЄДРПОУ / Місцезнаходження / 

   Кількість акцій / Від загальної кількості акцій / Вид акцій
 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ 

   ОБ'ЄДНАННЯ" / 31443937 / 91021, квартал Гайового, б. 35 А,  м. Луганськ, Луганська обл. /   1 
  548 683 / 50% / проста бездокументарна іменна

   2. GARENSIA ENTERPRISES LIMITED / НЕ 251633 / Nafpliou, б. 15, оф. 2nd Floor, Limassol, 
   3025 / 695 145 / 22,44% / проста бездокументарна іменна

 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" (Закритий не диверсифікований пайовий 

  інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ") / 34486135 / 01030, м. Київ, 
   вул. Б.Хмельницького, б. 19-21 / 774 330 / 24,99% / проста бездокументарна іменна
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      4. Інші (менше 5% в СФ) - / - / 79 208 / 2,57% / проста бездокументарна іменна
     Всього - /- / 3 097 366 / 100% / -
                 
                       
Генеральний директор                                         А.Л. Поліщук

Головний бухгалтер                                             Н.М. Лісних
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  Примітки до консолідованої фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
                                        за 2020 рік.
  Цю консолідовану фінансову звітність складено для АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  та його 
дочірніх підприємств (ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ та ДП «Готель «Енергетик»). 

   1. Загальна інформація про Товариство та його діяльність
  Повна та скорочена назва підприємства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;  АТ «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).;
  Основний вид  діяльності Товариства:

   -розподіл електричної енергії;
  Юридична та фактична адреса Товариства:
  вулиця  Магістратська, будинок 2;
  місто  Вінниця,
  21050, Україна
  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 - це надання послуг з 
розподiлу електричної енергiї. 

   Органiзацiйна структура Товариства включає управління та 12 структурних одиниць.
  Перелiк структурних одиниць АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2020 року:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "БАРСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 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" 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" АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 25509880
Місцезнаходження ВП: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район,
 ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 174.

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЗАМОСТЯНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ ВП: 25512876
Місцезнаходження ВП: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, 
ВУЛИЦЯ ГНІВАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 2.

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ІЛЛІНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

© SMA 001306942020 р. 



Код ЄДРПОУ ВП: 25510216
Місцезнаходження ВП: 22700, Вінницька обл., Іллінецький район, місто Іллінці,
ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 33.

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

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

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

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

  Структурні одиниці АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" не є окремими юридичними особами.

  ОСНОВНИМИ КЛІЄНТАМИ ТОВАРИСТВА Є:
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ";
 -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ";
 -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

     СИСТЕМИ УКРАЇНИ";
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 -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА";
 -КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ";
 -КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ";
 -КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

    "ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО";
 -МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКСВІТЛО";
 -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАНА ФРУТ Україна";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД-ЛЕНД";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНШАР ГРУП";
 -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВІНЬКО-КОВБАСИ".

  Впродовж 2020 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 акціонерного товариства велася за декількома 
напрямками, а саме:

   -забезпечення стабільної 100-відсоткової оплати послуг з розподілу електроенергії, а також 
повернення  залишку боргів за спожиту електроенергію і недопущення накопичення  
заборгованості з розподілу електроенергії;

   -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.

  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» було власником частки у статутному капіталі ТОВ “ЕНЕРА 
ВІННИЦЯ” (ідентифікаційний код 41835359) у розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 
копійок), що складає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”.

  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», згідно Закону України «Про ринок електричної енергії», є 
оператором системи розподілу.

  ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ” – є юридична особа, що створена Оператором задля здійснення 
господарської діяльності з постачання електричної енергії, згідно вимог Закону. Дане рішення 
прийнято 26.12.2017 на загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Згідно 
Закону України «Про ринок електричної енергії», є електропостачальником.

  11 червня 2020 року набрала чинності ч.2 ст.47 Закону України «Про ринок електричної енергії»,
 згідно якої оператору системи розподілу (зокрема, АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») забороняється 
мати на праві власності чи в управлінні частки в статутному капіталі суб’єкта господарювання, 
що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (зокрема, ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”) або
 передачі електричної енергії.
  У зв’язку з чим виникла необхідність в АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» здійснити до 11 червня 
2020 року продаж належної йому частки у статутному капіталі ТОВ “ЕНЕРА ВІННИЦЯ”.
  27 травня 2020 року між Продавцем - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і
 Покупцем 1 - ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД [GARENSIA ENTERPRISES LIMITED та 
Покупцем 2  - ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД [ENERGY STANDARD REAL 
ESTATE LIMITED  були укладені договори купівлі-продажу частки щодо купівлі-продажу часток 
у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА 
ВІННИЦЯ», та складені і підписані Акти приймання-передачі частки у статутному капіталі 
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ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» згідно яких 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» передало у власність, а ГАРЕНСІА 
ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД [GARENSIA ENTERPRISES LIMITED та ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД 
РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД [ENERGY STANDARD REAL ESTATE LIMITED прийняли у власність
 частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА 
ВІННИЦЯ» (ідентифікаційний код 41835359, місцезнаходження: Україна, 21037, Вінницька обл., 
місто Вінниця, вулиця Пирогова, будинок 131) що складають відповідно 62% (шістдесят два 
відсотки) та 38% (тридцять вісім відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».

 2. Основа підготовки, затвердження і подання консолідованої фінансової звітності

  Консолідована фінансова звітність АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" складається у відповідності з 
основними якісними характеристиками, певними принципами підготовки консолідованої 
фінансової звітності МСФЗ 10 «Консолідована фінансова  звітність», певними принципами 
підготовки фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та з врахуванням змiн, 
внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в консолідованій 
фiнансовiй звiтностi, а саме:

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

 повнота);
   -порівнянність.

  При формуваннi консолідованої фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами 
нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо opraнiзaцiї i ведення бухrалтерського 
облiку•та складання фiнансової звiтностi в Укpaїні, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
  Консолідована фінансова звітність АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» складена за рік, який 
закінчився  31 грудня 2020 року, на підставі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 
звітності (IFRS, IAS).
  Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року.
  Консолідована фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю заrального призначення, 
яка сформована з метою достовiрноrо подання фiнансовоrо стану, фiнансових результатiв 
дiялыюстi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого 
кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
  Основою складання фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 rрудня 2020 року, є
 Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 
бухrалтерськоrо облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинний на 1 січня 2020 року, що офіційно 
оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансів України.
  Данi Консолідованої фiнансової звiтностi складеної в 2019 роцi на пiдставi МСФЗ  використанi в
 якостi порiвняльних даних для складання звітності по МСФЗ за звiтний перiод - 2020 рiк.

   3. Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

  Консолідована фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення 
безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань 
вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає кориrування, якi 
необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше 
здiйснення фiнансово-господарської діяльності i вiдповiдно до принципiв безперервностi 
дiяльностi.
  В 2020 роцi дiяльнiсть Товариства була прибутковою.
  Консолідований чистий прибуток  за 2020 рік склав 72 511 тис.грн., (94 571 тис.грн. в 2019 
роцi).
  Поточнi зобов'язання Товариства не перевищували поточнi активи.

© SMA 001306942020 р. 



  Облікова політика підприємства покликана забезпечити відповідність фінансової інформації 
наступним якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.
  Консолідована фінансова звітність АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 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 
відображаються 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 АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" функціонує безперервно, і вестиме операції в 
майбутньому. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал 
бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього – щонайменше на 12 місяців з кінця 
звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.
  Консолідована фінансова звітність відображає фінансові результати операцій і інших подій, 
групуючи їх по основних категоріях (елементах) відповідно до економічних характеристик. 
  У звіті про фінансовий стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцінкою фінансового 
стану, є активи, зобов'язання і капітал.
 У звіті про сукупний дохід елементами, безпосередньо пов'язаними з виміром результатів 
діяльності, є доходи і витрати.
  Об'єкт, що відповідає визначенню елементу фінансової звітності, признається, якщо:
  1) існує вірогідність того, що будь-які майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктами, будуть 
отримані (втрачені);
  2) фактичні витрати на придбання або вартість об'єкту можуть бути надійно оцінені.

  При оцінці відповідності статті цим критеріям і, отже, можливості його визнання у 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.

  Консолідована фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною 
валютою Товариства. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українсъких гривнях, 
округляється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше.

  Консолідована фінансова звітність  є фінансовою звітністю загального призначення.

   3. Суттєві положення Облікової політики.

  Облікова політика Товариства відповідає положенням МСФЗ, що вступили в силу на кінець 
31.12.2019 р  по відношенню до річних періодів, які починаються з 01 січня 2020р. 
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  Відповідно до  МСФЗ (ІАS) 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 31.12.2020 р. 
  При складанні даної консолідованої фінансової звітності Товариством не здійснювалось  
дострокового застосування стандартів,  поправок та пояснень, які були опубліковані, але не 
вступили в дію станом на 01 січня 2020 року.
  Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що обов’язкові для застосування у 
річних періодах, починаючи з 1 січня 2020 року та пізніших періодах.
    Нові стандарти та тлумачення, що набули чинності з 1 січня 2020 року.
16 червня 2020 року на офіційному сайті Мінфіну в розділі «Міжнародні стандарти фінансової 
звітності» оприлюднено оновлені:

 •  МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;
 •  МСБО 23 «Витрати на позики»;

 •  МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»;
 •  КТМФЗ 16 «Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю».

  Таким чином, Мінфін актуалізував офіційний переклад згаданих документів і тепер вони 
враховують низку вже діючих вдосконалень. Адже згідно зі ст. 12-1 Закону про бухоблік в Україні
 для складання фінзвітності за МСФЗ застосовують саме міжнародні стандарти, які викладено 
державною мовою та офіційно оприлюднено на веб-сторінці Мінфіну.
  По-перше, термін «суттєвий» у контексті МСБО 8 треба розуміти так, як і він визначений у п. 7 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
  Також вилучено п. 6 МСБО 8, який посилався на Концептуальну основу складання та подання 
фінансової звітності і припускав, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної 
діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю. 
Втім аналогічне положення на разі є у п. 7 МСБО 1. Хоча, у зв’язку із цьогорічним оновлення 
Концептуальної основи фінзвітності, і воно втратило актуальність.
  По-друге, у п. 14 МСБО 23 додали положення, що при визначенні норми капіталізації 
(середньозваженої величини витрат за позиками стосовно всіх позик суб’єкта господарювання, 
що непогашені протягом періоду) суб’єкт господарювання має виключити з розрахунків витрати 
за позиками здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного активу допоки, 
значною мірою, усі заходи, необхідні для підготовки цього активу до передбачуваного 
використання або реалізації, не будуть завершені. Суб’єкт господарювання застосовує ці зміни до 
витрат за позиками, що понесені на початку або після початку річного звітного періоду, в якому 
суб’єкт господарювання вперше застосовує ці зміни .
  Також виправлено назву активів з кваліфікованих на кваліфікаційні та низку інших негараздів 
укрперекладу.
  По-третє, у оновленому МСБО 40, серед іншого, розширено п.53, що стосується ситуацій 
неможливості достовірно оцінити справедливу вартість інвестиційної нерухомості.
  По-четверте, у КТМФЗ 16 виправили посилання з МСБО 39 на МСФЗ 9.
  МСБО 8  «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» - цей Стандарт 
застосовується при обранні та застосуванні облікових політик, обліку змін в облікових політиках, 
змін в облікових оцінках та виправленні помилок попереднього періоду.
  Метою цього Стандарту є визначення критеріїв до обрання та змінювання облікових політик 
разом з обліковим підходом та розкриттям інформації про зміни в облікових політиках, зміни в 
облікових оцінках та виправлення помилок. Стандарт для покращання доречності та 
достовірності фінансової звітності суб'єкта господарювання та зіставності такої фінансової 
звітності через якийсь час, а також для зіставності з фінансовою звітністю інших суб'єктів 
господарювання.
  Вимоги до розкриття інформації про облікові політики, за винятком інформації про зміни в 
облікових політиках, надані в МСБО 1 "Подання фінансової звітності".
  Податкові наслідки виправлень помилок попереднього періоду та ретроспективних коригувань, 
зроблених з метою застосування змін в облікових політиках, обліковуються та розкриваються 
відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток".
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  Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:
  Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.
  Зміна в обліковій оцінці - це коригування балансової вартості активу або зобов'язання чи суми 
періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та 
зобов'язань та пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов'язань. Зміни в облікових 
оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та, відповідно, не є виправленням 
помилок.
  Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це Стандарти та Тлумачення, видані 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 
Вони охоплюють:
- Міжнародні стандарти фінансової звітності;
- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
- Тлумачення КТМФЗ; та ПКТ.
  Суттєвий - термін визначений у пункті  7 МСБО 1 та використовується в цьому Стандарті з 
таким самим значенням.
  Помилки попередніх періодів - пропуски або викривлення у фінансовій звітності суб'єкта 
господарювання за один або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або 
зловживання достовірною інформацією, яка:
- була наявна, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до випуску; та
- за обгрунтованим очікуванням, могла бути отриманою та врахованою при складанні та поданні 
цієї фінансової звітності.
    Такі помилки можуть бути помилками у математичних підрахунках, помилки у застосуванні 
облікових політик, помилками, допущеними внаслідок недогляду або неправильної інтерпретації 
фактів, а також унаслідок шахрайства.
  Ретроспективне застосування - застосування нової облікової політики щодо операцій, інших 
подій та умов так, начебто ця політика застосовувалася завжди.
  Ретроспективне перерахування - виправлення визнання, оцінки та розкриття інформації про 
суми елементів фінансової звітності так, начебто помилок у попередньому періоді ніколи не було.
  Неможливий - застосування вимоги є неможливим, якщо суб'єкт господарювання не може 
застосувати її навіть після всіх відповідних зусиль зробити це. Щодо конкретного попереднього 
періоду неможливо застосувати зміну в обліковій політиці ретроспективно або зробити 
ретроспективне перерахування для виправлення помилки, якщо:
- вплив ретроспективного застосування або ретроспективного перерахування не можна 
визначати;
- ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає припущень про те, 
яким був намір управлінського персоналу в той період; або
- ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає значних оцінок сум і 
неможливо об'єктивно відокремити від іншої інформації ту інформацію про такі оцінки, яка:
- надає свідчення обставин, що існували на дату (дати), на які ці суми мали бути визнаними, 
оціненими або розкритими; та
- була наявною, коли фінансову звітність за той попередній період затвердили до випуску.
  Перспективне застосування зміни в обліковій політиці та визнання впливу зміни в обліковій 
оцінці, відповідно, є:
- застосуванням нової облікової політики до операцій, інших подій та умов, що відбуваються 
після дати зміни облікової політики; та
- визнання впливу зміни в обліковій оцінці в поточному та майбутніх періодах, на які впливає 
зміна.
  Обрання та застосування облікових політик
  Якщо МСФЗ конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, облікову політику чи 
облікові політики, застосовані до такої статті, слід визначити шляхом застосування МСФЗ.
  МСФЗ наводять облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку 
фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та 
умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх 
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застосування є несуттєвим. Проте неприйнятним є робити несуттєві відхилення від МСФЗ або 
залишати їх невиправленими, щоб досягти особливого подання фінансового стану, фінансових 
результатів діяльності або грошових потоків суб'єкта господарювання.
  МСФЗ супроводжуються керівництвом, щоб допомогти суб'єктам господарювання під час 
застосування цих вимог. В усіх таких керівництвах зазначається, чи є вони невід'ємною частиною
 МСФЗ. Керівництво, яке є невід'ємною частиною МСФЗ, обов'язкове для виконання. 
Керівництво, яке не є невід'ємною частиною МСФЗ, не містить вимог до фінансової звітності.
  Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 
управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової 
політики, щоб інформація була:
- доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень; та
- достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність:
- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта 
господарювання;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є обачливою; та 
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
  Товариство застосовує роз'яснення з дати його вступу в силу.

  МСБО 23  « Витрати за позиками» - суб'єкт господарювання застосовує цей стандарт в обліку 
витрат за позиками.
  Витрати за позиками - безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
кваліфікаційного активу, є частиною собівартості такого активу. Інші витрати за позиками 
визнаються як витрати.
   Цей Стандарт не стосується фактичної або умовно розрахованої вартості власного капіталу, 
включаючи привілейований капітал, не класифікований як зобов'язання.
  Від суб'єкта господарювання не вимагається застосувати цей Стандарт до витрат за позиками, 
що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва:
  - кваліфікаційного активу, що оцінюється за справедливою вартістю, наприклад, біологічного 
активу в межах МСБО 41 "Сільське господарство" або
  -  запасів, які виробляються або іншим чином регулярно виготовляються у великій кількості.
  Терміни, що використовуються в цьому Стандарті, мають такі значення:
  Витрати за позиками - витрати на сплату процентів та інші витрати, понесені суб'єктом 
господарювання у зв'язку із запозиченням коштів.
  Кваліфікаційний актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого періоду часу для 
підготовки його до передбачуваного використання або реалізації.
  Витрати за позиками можуть включати:
а) процентні витрати, обчислені за допомогою методу ефективного відсотка, як описано в МСФЗ 
9;
г) проценти за зобов'язаннями за орендою, визнані згідно з МСФЗ 16 "Оренда" та;
ґ) курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті, якщо вони 
розглядаються як коригування витрат за процентами.
  Залежно від обставин, перелічені далі активи можуть бути кваліфікаційними активами:
а) запаси;
б) виробничі підприємства;
в) енергогенеруючі потужності;
г) нематеріальні активи;
ґ) інвестиційна нерухомість.

  Фінансові активи та запаси, які виробляються або іншим чином виготовляються протягом 
короткого проміжку часу, не є кваліфікаційними активами. Активи, готові до передбачуваного 
використання або реалізації, коли вони придбані, не є кваліфікаційними активами.
  Суб'єкт господарювання капіталізує витрати за позиками, які безпосередньо відносяться до 
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придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу як частина собівартості цього 
активу. Суб'єкт господарювання повинен визнавати інші витрати за позиками як витрати в тому 
періоді, у якому вони понесені.
  Товариство застосовує роз'яснення з дати його вступу в силу.

  МСБО 40 Інвестиційна нерухомість -  мета цього стандарту - визначити обліковий підхід до 
інвестиційної нерухомості та пов'язані з ним вимоги до розкриття інформації.
  Цей Стандарт застосовується при визнанні й оцінці інвестиційної нерухомості та розкритті 
інформації про неї.
  МСБО 40 Інвестиційна нерухомість - цей Стандарт не застосовується до:
а) біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю (див. МСБО 41 "Сільське 
господарство" та МСБО 16 "Основні засоби"); та
б) прав на корисні копалини та родовища корисних копалин, таких як нафта, природний газ та 
подібні невідновлювані ресурси.
  Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:
  Балансова вартість - сума, за якою актив визнається у звіті про фінансовий стан.
  Собівартість - сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість 
іншої форми компенсації, наданої для придбання активу на момент його придбання або 
створення або, де це доречно, сума, яку розподіляють на цей актив при первісному визнанні 
згідно з конкретними вимогами інших МСФЗ, наприклад, МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій".
  Справедлива вартість - ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за передачу 
зобов'язання під час звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки. 
  Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або те й інше), 
утримувана (власником або орендарем як актив з права користування) з метою отримання 
орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
а) використання у виробництві або при постачанні товарів чи наданні послуг або для 
адміністративних цілей; або
б) продажу у ході звичайного ведення бізнесу.
  Нерухомість, зайнята власником - нерухомість, утримувана (власником або орендарем як актив з
 права користування) для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг 
або для адміністративних цілей.
Класифікація нерухомості на інвестиційну нерухомість або нерухомість, зайняту власником
    Інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання орендної плати або збільшення 
капіталу, або обох. Отже, інвестиційна нерухомість генерує грошові потоки значною мірою 
незалежно від інших активів, утримуваних суб'єктом господарювання. Це відрізняє інвестиційну 
нерухомість від нерухомості, зайнятої власником. Виробництво або постачання товарів та 
надання послуг (або використання нерухомості для адміністративних цілей) генерує грошові 
потоки, які мають відношення не тільки до нерухомості, а й до інших активів, що 
використовуються у процесі виробництва або постачання. МСБО 16 застосовується до 
нерухомості, зайнятої власником, та МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до нерухомості, зайнятої 
власником, утримуваної орендарем як актив з права користування.
  Інвестиційна нерухомость, це :
а) земля, утримувана для довгострокового збільшення капіталу, а не для короткострокового 
продажу у ході звичайного ведення бізнесу;
б) земля, утримувана для майбутнього, але ще не визначеного використання. (Якщо суб'єкт 
господарювання ще не визначив, чи буде він використовувати землю як нерухомість, зайняту 
власником, чи для короткострокового продажу у ході звичайного ведення бізнесу, тоді земля 
вважається утримуваною для збільшення капіталу);
в) будівля, яка є власністю суб'єкта господарювання (або як актив з права користування, 
пов'язаний з будівлею, утримуваною суб'єктом господарювання) та надана в оренду за однією чи 
кількома операційними орендами;
г) будівля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду за однією чи кількома 
операційними орендами;
ґ) нерухомість, яка будується або поліпшується для майбутнього використання в якості 
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інвестиційної нерухомості.
  Далі статті нерухомісті , які не є інвестиційною нерухомістю, а тому виходять за межі сфери 
застосування цього Стандарту:
а) нерухомість, призначена для продажу у ході звичайного ведення бізнесу або яка перебуває в 
процесі будівництва чи поліпшення з метою такого продажу (див. МСБО 2 "Запаси"), наприклад, 
нерухомість, придбана виключно з метою подальшого вибуття в найближчому майбутньому або 
для поліпшення та перепродажу;
в) нерухомість, зайнята власником (див. МСБО 16 та МСФЗ 16), включаючи (серед іншого) 
нерухомість, утримувану для майбутнього використання як нерухомість, зайняту власником; 
нерухомість, утримувану для майбутнього поліпшення та подальшого використання як 
нерухомість, зайняту власником; нерухомість, зайнята працівниками (незалежно від того, чи 
сплачують ці працівники, чи не сплачують орендну плату за ринковими ставками), та 
нерухомість, зайнята власником, вибуття якої очікується;
ґ) нерухомість, яка надана в оренду іншому суб'єктові господарювання за фінансовою орендою.
  Певні види нерухомості включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної 
плати або для збільшення капіталу, та другу частку, яка утримується для використання у 
виробництві або для постачання товарів чи надання послуг, або для адміністративних цілей. 
  Якщо ці частки можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду за фінансовою 
орендою), то суб'єкт господарювання обліковує ці частки окремо. Якщо ці частки не можуть бути
 продані окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, лише якщо незначна її частка 
утримується для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, або для 
адміністративних цілей.
  У деяких випадках суб'єкт господарювання надає допоміжні послуги наймачам нерухомості, 
утримувану суб'єктом господарювання. Суб'єкт господарювання вважає таку власність 
інвестиційною нерухомістю, якщо ці послуги є відносно незначним компонентом угоди в цілому.
  Судження необхідне, щоб визначити, чи нерухомість є інвестиційною нерухомістю. Суб'єкт 
господарювання розробляє критерії для того, щоб застосовувати це судження послідовно 
відповідно до визначення інвестиційної нерухомості та до відповідного керівництва,  вимагає від 
суб'єкта господарювання розкривати ці критерії, коли нерухомість важко класифікувати.
  Судження також необхідне, щоб визначити, чи є придбання інвестиційної нерухомості 
придбанням активу чи групи активів або об'єднанням бізнесу, яке належить до сфери 
застосування МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу". Щоб визначити, чи є це об'єднанням бізнесу, слід 
звернутися до МСФЗ 3. Обговорення  цього Стандарту стосується питання, чи є дана нерухомість
 нерухомістю, зайнятою власником, чи є вона інвестиційною нерухомістю, і не стосується 
питання визначення, чи є придбання нерухомості об'єднанням бізнесу, як визначено в МСФЗ 3. 
Щоб встановити, чи відповідає певна операція визначенню об'єднання бізнесу, як визначено в 
МСФЗ 3, та чи містить вона інвестиційну нерухомість, як визначено у цьому Стандарті, необхідно
 застосовувати ці Стандарти окремо.
  У деяких випадках суб'єкт господарювання володіє нерухомістю, наданою в оренду 
материнському чи іншому дочірньому підприємству та зайнятою ними. Така нерухомість не 
визнається інвестиційною нерухомістю у консолідованій фінансовій звітності, оскільки з погляду 
групи вона є нерухомістю, зайнятою власником. Проте з погляду суб'єкта господарювання, який 
володіє нею, така нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо вона відповідає визначенню, 
наведеному в пункті 5 цього Стандарту. Отже, орендодавець розглядає таку нерухомість як 
інвестиційну нерухомість у своїй окремій фінансовій звітності.
  Інвестиційна нерухомість, яка є власністю, визнається як актив тоді і лише тоді, коли:
а) є ймовірність того, що суб'єкт господарювання отримає майбутні економічні вигоди, які 
пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю; та
б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
  Згідно з цим принципом визнання суб'єкт господарювання оцінює всі витрати, пов'язані з 
інвестиційною нерухомістю, на момент їх здійснення. Ці витрати охоплюють первісно понесені 
витрати для придбання інвестиційної нерухомості і подальші витрати на її збільшення, часткову 
заміну або обслуговування нерухомості.
  Згідно з принципом визнання, наведеним у пункті 16, суб'єкт господарювання не визнає в 
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балансовій вартості інвестиційної нерухомості витрати на поточне обслуговування такої 
нерухомості. Натомість ці витрати визнаються в прибутках чи збитках під час їх здійснення. 
Витратами на поточне обслуговування є переважно витрати на оплату праці та на витратні 
матеріали; вони також можуть включати витрати на незначні складові. Мета цих видатків часто 
визначається як витрати на "ремонт і технічне обслуговування" нерухомості.
  Складові інвестиційної нерухомості можуть бути придбані шляхом заміни. Наприклад, внутрішні
 стіни можуть бути заміною первісних стін. Згідно із зазначеним принципом визнання, суб'єкт 
господарювання визнає у балансовій вартості інвестиційної нерухомості витрати на заміну 
частини існуючої інвестиційної нерухомості тоді, коли вони були понесені, і за умови 
відповідності критеріям визнання. Визнання балансової вартості тих складових, які були замінені,
 припиняється згідно з положеннями цього Стандарту про припинення визнання.
  Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2020 року і пізніше.
  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.

  Нематерiальнi активи
  Нематерiальнi активи являють собою витрати на програмне забезпечення, безпосередньо 
пов'язанi з програмними продуктами, якi належать Товариству та тi, якi знаходятъся у постiйному
 користуваннi на пiдставi отриманих лiцензiй, i характеризуються потенцiйною економiчною 
вигодою, яка перевищує вартiсть протягом бiльше одного року, а також вартiстъ придбаних 
лiцензiй.
  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.
  Нематерiальнi активи облiковуються по вартостi придбання або вартостi розробки програмного 
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забезпечення за вирахуванням накопиченої амортизацiї i знецiнення, якщо необхiдно.
   Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються по собiвартостi за вирахуванням 
любої накопиченої амортизацiї i любих накопичених збиткiв вiд знецiнення (модель облiку по 
фактичним витратам).
  Якщо програмне забезпечення є невiд'ємною частиною обладнання, без якої воно не може 
працювати, таке програмне забезпечення облiковується у складi матерiального активу.
  Витрати, що дозволяють покращити показники нематерiальних активiв порiвняно з 
початковими, вважаються капітальними витратами та включаються в первісну вартість таких 
активів.
  Витрати, пов'язанi з обслуговуванням наявного програмного забезпечення, вiдносяться на 
витрати по мipi їx виникнення.
  Нематерiальнi активи мають кiнцевий термiн корисного використання та їх вартiсть  
амортизується прямолiнiйним методом.
  Термiни корисного використання для цiлей бухгалтерського та податкового облiку 
встановлюються згiдно вимоr Податкового Кодексу України та не перевищують 5 рокiв.
   Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю.
  При створеннi нематерiальних активiв власними силами, до собiвартостi  включаються  лише 
витрати на їх розробку, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IAS) 38.

  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.
  Усі основнi засоби, окрiм землi, пiдлягають амортизацiї. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв 
дорiвнюе нулю. 
Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом для списания вартостi кожного з активiв 

© SMA 001306942020 р. 



протягом очiкуваного строку їx експлуатацiї, як наведено нижче:
Будiвлi                                                                               40-50 років

                 Споруди                                                                                   50 років
           Передавальнi пристрої                                                    25-40 років

Машини та обладнання                                                      5-10 років
Трансrюртнi засоби                                                                10 років
Інструменти, прилади, iнвентар та інше                           4-10 років

            Програмне забезпечення                                                         2 роки
  Основнi засоби вартістю до 20 000 грн., вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних 
активiв i амортизуються в розмiрi 100% у першому мiсяцi їх використання.
  МСФЗ не мiстять окремих положень щодо незавершених капiтальних iнвестицiй, а розглядають 
їх як складову основних засобiв або iнших вiдповiдних активiв. Тому її складовi включенi до 
основних засобiв, нематерiальних активiв або заnасiв.
  Незавершенi капiтальнi вкладення являють собою вартiсть основних засобiв, робота над якими 
залишається не закiнченою. До моменту введения цих активiв в експлуатацiю амортизацiя на них 
не нараховується.
  Знецiнення основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.
  Строк корисної експлуатацiї основних засобiв переглядається щороку.
  Лiквiдацiйна вартiсть переглядається щороку.

  Вартiсть безоплатно отриманих активiв збiльшує загальний сукупний дохiд за компонентами 
''прибутку або збитку", тобто в складi доходу того звiтного перiоду, в якому вiдбулося безоплатне 
отримання.
  Первiсне визнання безоплатно отриманих активiв оцiнюється за справедливою вартiстю.
  На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi 
активiв. Така оцiнка передбачає застосування значних суджень. Управлiнський персонал не 
виявив ознак зменшення корисностi основних засобiв та, вiдповiдно, не проводив тест на оцiнку 
зменшення корисностi станом на 31 грудня 2020 року.
  Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом строку корисної експлуатації 
активів .

  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 погашення; фінансові активи, що є в наявності для продажу; похідні інструменти,
 визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство класифікує свої 
фінансові активи при їх первинному визнанні.
  Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, 
що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо 
пов'язані з ними витрати по операції.
  Вибуття фінансових інвестицій відображається в момент, коли Товариство втрачає контроль над
 даними інвестиціями. Прибуток або збиток від вибуття фінансових інвестицій, відображаються у 
складі інших доходів / витрат у періоді вибуття і визначається як різниця між його балансовою 
вартістю та сумою виручки  отриманої або належної до одержання.
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  Дебіторська  та кредиторська заборгованість
  Товариство визнає дебіторську заборгованість активом, якщо є вірогідність отримання 
майбутніх економічних вигід та може бути 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.
  Суттєве судження використовується для оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi та 
вiдповiдного резерву пiд знецiнення. Пiд час визначення сумнiвної дебiторської заборгованостi 
враховуються такi чинники, як поточна загальна економiчна кон'юнктура, галузевi економiчнi 
умови, а також iсторичнi данi про поведiнку споживачiв. Змiни в економiцi, промисловостi, а 
також у фiнансовому станi конкретних споживачiв можуть викликати необхiднiсть коригування 
резервiв сумнiвної дебiторської заборгованостi, вiдображених у фiнансовiй звiтності.
  Резерв знецiнення створюється в тих умовах, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що 
Товариство не зможе отримати суми заборгованостi. Сума резерву розраховуєrься методом 
застосування коефiцієнта сумнiвностi виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) 
дебiторiв.
  В тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток 
вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
  Якщо заборгованiсть є безнадiйною, вона списується за рахунок вiдповiдноrо резерву збиткiв вiд
 знецiнення. Вiдшкодування ранiше списаних сум облiковується як дохiд.
  Грошовi потоки, пов'язанi з дебiторською заборгованiстю не дисконтуються, якщо вплив 
дисконтування є несуттевим.
  Щодо торгової та iншої дебiторської заборгованостi - Товариство пiддається кредитним 
ризикам. Дебiторська заборгованiсть складається з великої кiлькостi покупцiв у рiзних галузях, 
рiзних органiзацiйно-правових форм та форм власностi. Грунтуючись на iсторичних вiдомостях 
про управлiння невиконанням зобов'язань, управлiнський персонал Товариства визначає рiвень 
простроченостi та знецiнення дебiторської заборгованостi, аби розглянути платоспроможнiсть 
своїх контрагентiв. Товариство проводить постiйний монiторинг за невиконанням зобов'язань 
покупцями та iншими контрагентами.

  ПДВ по закупiвлям та реалізації
  На всю реалiзацiю нараховується податок на додану вартiсть (ПДВ), окрiм випадкiв, 
передбачених Податковим кодексом України. Його ставка складає 20%.
  Вхiдний ПДВ може бути використаний для зменшення податкових зобов'язань по ПДВ.

  Грошовi кошти та ix еквiваленти
   Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням 
ефективної ставки вiдсотка.
  Грошовi кошти та їх еквiваленти включають rpoшi на банкiвських рахунках Товариства, грошові
 кошти в дорозi, короткостроковi iнвестицiї (термiном до 3-х мiсяцiв), депозити строком до 3-х 
мiсяцiв. Вiдомостi про рух грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйяої та фiнансової 
дiяльностi подано з використанням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 
основнi види надходжень rрошових коштiв чи виплат rрошових коштiв. Iнформацiя про основнi 
види грошових надходженъ та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв 
Товариства.
  Кредитний ризик грошових коштiв вважається незначним, оскiльки Товариство працює з 
авторитетними банками.

  Резерви
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  Резерви визнаються у випадках, коли Товариство має правові або традиційні зобов’язання в 
результаті минулих подій, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по
 зобов'язанню, i його суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. У тих випадках, 
коли Товариство вважає, що резерв буде вiдшкодовано, сума вiдшкодування вiдображається як 
окремий актив, але тiльки тодi, коли iснує фактична впевненiсть у вiдшкодуваннi резерву.

  Пенсiйнi зобов'язання
  Товариство сплачує єдиний соцiальний внесок у вiдповiдностi до чинного законодавства. 
Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати i вiдносяться на 
витрати по мipi їх виникнення.

  Умовнi зобов'язання
  Умовнi обов'язки постiйно аналiзуютъся щодо пiдвищення ймовiрностi вiдповiдного вiдтоку 
ресурсiв. Якщо критерії визнання починаютъ виконуватися, то зобов'язання визнається у звiтi про
 фiнансовий стан того перiоду, в якому вiдбулася змiна ступеня ймовiрностi вiдтоку.

  Витрати з податку на прибуток та інші податки
  Витрати  з податку на прибуток  визначаються і відображаються у фінансовій звітності 
Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
  Податковi витрати у звiтi про прибутки i збитки за рiк складаються з поточного податку i змiн в 
сумi вiдстроченого оподаткування.
  Поточний податок розраховуєтъся виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого 
у вiдповiдностi з дiючим українським законодавством, з використанням нормативних ставок 
податку, iснуючих на дату балансу (2019 рiк- 18%, 2020 рiк - 18%).
  Bci iншi податки, окрiм податку на прибуток, облiковуються в складi операцiйних витрат.
  Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань вiдносно 
всiх тимчасових рiзниць, якi виникають мiж податковою базою активiв i пасивів i їх балансовою 
вартiстю для цiлей фінансової звiтностi.
  Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються по ставкам податку, якi повиннi 
застосовуватися в перiодi, коли буде реалiзований актив або виконано зобов'язання, виходячи зi 
ставок податку, якi будуть на дату балансу (2019 рiк - 18%, 2020 рiк- 18 %).
  Вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тому випадку, якщо передбачається отримання
 оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна реалiзувати тимчасовi рiзницi.
  Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату року, 
та зменшується, якщо бiлыше немає ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного 
прибутку, який дав би змогу реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового 
активу. Пiд час визначення такої ймовiрностi використовуються оцiнки, що ґрунтуються на 
очiкуваних результатах дiяльності Товариства.
  Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
  Товариство не має невизначеності щодо пiдходiв до податку на прибуток.

  Визнання доходiв та витрат
  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».
  Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
 визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активів або 
зменшення зобов'язань.
  Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв або iнших активiв визнається у прибутку або збитку 
в разi задоволення всiх наведених далi умов:
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- Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на 
  фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi  активи;
- за Товариством, не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу  у 
  формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими 

   фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
- суму доходу можна достовiрно оцiнити;
- ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та
- втрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцією, можна достовiрно оцiнити.
  Дохiд вiд надания послуr вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження 
коштiв i визначається, за методом огляду виконаної роботи, виходячи iз ступеня завершеностi 
операцiї з надання послуг на дату балансу.
  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.
  Основний вид дiяльностi АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" при складанні консолідованої фінансової
 звітності за 2020 рік - це надання послуг з розподiлу електричної енергiї. 
  Доходи вiд дiяльностi з розподiлу електричної eнepriї визнаються за тарифами на послуги з 
розподiлу, якi встановлює (формує) Нацiональна комiсiя, що здiйсює державне регулювання у 
сферах енергетики та комуналъних послуг, вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження 
господарської дiяльностi з розподiлу електричної eнepriї та Порядку встановлення (формування) 
тарифiв на послуги з розподiлу електричної eнepriї.   Товариство не має права змiнювати тарифи 
без згоди НКРЕКП.

  Закупiвлi
  Вiдповiдно до Закону України «Про ринок електричної енергії», оператори систем розподiлу не 
закуповують електроенергiю для споживачiв та не здiйснюють продаж електроенерriї 
споживачам. Закупiвля електроенергiї здiйснюється виключно для власних господарських потреб 
та з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної eнepriї на структурні одиниці.
  Електроенергiя для власних господарських потреб вiдноситься на витрати по методу 
нарахування при пiдписаннi з постачальником щомiсячного акту передачi електроенерriї.
  Купiвля електроенергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат здiйснюється вiдповiдно до 
Закону "Про ринок електричної eнepгії на декiлькох сегментах ринку, а саме - ринок на добу 
наперед (РДН), внутрiшньодобовий ринок (ВДР), ринок двостороннiх договорiв (РДД) та 
балансуючий ринок (БР). Нарахування витрат здійснюється щомiсячно при пiдписаннi актiв 
купiвлi-продажу електроенергії.

  Негрошовi oпepaцii
  Справедлива вартiсть витрат i доходiв, якi вiдносяться Товариством до негрошових операцiй з 
товарами та послугами, облiковується як збiльшення активiв Товариства, зменшення його 
зобов'язань, або включається в звiт про прибутки та збитки в залежностi вiд характеру товарiв та 
послуг, що надаються iншим учасником операцiї.

  Звiтнi сегменти
  Обліковою політикою Товариства та відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти» 
передбачено:

   -господарський сегмент включає розподіл електроенергiї;
   -географічний сегмент це географічний збутовий сегмент, який виділяється за територіальним  

місцем збуту продукції.
   -Пріоритетним сегментом визнається господарський сегмент.

  Товариство у складi консолідованої фiнансової звiтності не надає iнформацiю про кожен 
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операцiйпий сегмент, оскiльки сегменти, iдентифiкованi у вiдповiдностi з пунктами 5-10 IFRS 8 
"Операцiйнi сегменти" не перевищують кiлькiснi пороги, описанi в пунктi 13 стандарту.

  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 у 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. З метою управління та
 мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов’язань у розрізі 
контрактних термінів погашення.
  Ринковий ризик
  Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 
фінансовими інструментами буде коливатися внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни 
включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик відсоткової ставки, інший ціновий 
ризик.
  Валютний ризик
  Валютний ризик - це ризик, внаслідок якого виникають 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.

  Пов'язанi сторони
  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.

  Виплат при звільненні, виплат по закінченні трудової діяльності не було, інших довгострокових 
виплат не було, виплат на основі акцій не було.

© SMA 001306942020 р. 



  Подiї пiсля дати балансу 
  При складанні  консолідованої 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».
  Товариство враховує при складанні консолідованої  фiнансової звiтностi подiї, якi вiдбулися 
пiсля дати балансу до моменту затвердження фiнансової звiтностi.
  В 2020 роцi не було подiй, якi б суттєво вплинули на фiнансовий стан Товариства станом на 
31.12.2020 року.

   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

  Консолідований баланс
  У консолідованому балансі Товариства нематеріальні активи відображені по первісній  вартості і
 складаються з прав на програмні забезпечення. Амортизація нараховується прямолінійним 
методом.
                                                                             Станом на 31.12.2019 р.    Станом на 31.12.2020 р
                                                                                       тис. грн                                тис. грн.
Первісна вартість                                                         32 374                                   29 991
Накопичена амортизація                                             21 789                                   25 981
Залишкова  вартість                                                     10 585                                    4 010

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

 Найменування  показників / Облікові групи
   Будівлі та споруди (103) / Машини та обладнання (104) / Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

   (106)  / Транспортні засоби  (105) / Земельні ділянки (101) / Бібліотечні  фонди (111) / МНМА 
 (112) / Всього(тис. грн.)

На 01.01.2020р.
      Первісна вартість 1 023 632 / 749 907 / 97 247 / 70 270 / 2 483 / 508 / 118 182 / 2 062 218

       Накопичена амортизація  506 821 / 175 701 / 56 195 / 47 105 / 0 / 508 / 118 182 / 904 512
       Залишкова вартість  516 811 / 574 206 / 41 052 / 23 165 / 2 483 / 0 / 0 / 1 157 717

Дооцінка
    Первісна вартість  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Надходження за період
      Первісна вартість  46 500 / 124 777 / 7 673 / 5 699 / 0 / 0 / 26 925 / 211 574

   Інші зміни  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
       Первісна вартість  73 / -73 / 45 / 0 / 0 / 0 / 485 / 530

     Накопичена амортизація  4 / -4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 485 / 485
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     Залишкова вартість  69 /-69 / 45 / 0 / 0 / 0 / 0 / 45
Вибуття за період

      Первісна вартість  2 646 / 104 / 1 368 / 24 / 0 / 23 / 715 / 4 880
    Накопичена амортизація  1 853 / 81 / 1 336 / 24 / 0 / 23 / 715 /4 032

     Залишкова вартість  793 / 23 / 32 / 0 / 0 / 0 / 0 / 848
Інше вибуття за період

   Первісна вартість  0 / 0 / 5 / 0 / 0 / 0 / 6 / 11
  Накопичена амортизація  0 / 0 / 3 / 0 / 0 / 0 / 6 / 9

   Залишкова вартість  0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2
Амортизація

      Нарахування амортизації  29 540 / 27 365 / 8 869 / 4 352 / 0 / 0 / 26 925 /97 051
   Інші зміни  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

На 31.12.2020р. 
       Первісна вартість  1 067 559 / 874 507 / 103 592 / 75 945 / 2 483 / 485 / 144 871 / 2 269 442

      Накопичена амортизація  534 512 / 202 981 / 63 725 / 51 433 / 0 / 485 / 144 871 / 998 007
      Залишкова вартість  533 047 / 671 526 / 39 867/ 24 512 / 2 483 / 0 / 0 / 1 271 435

  Запаси
  Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів здійснювалась по методу ФІФО. 
  Балансова вартість запасів на кінець 2020 року складає 17 867 тис.грн.,  на кінець 2019 року 
складала 18 620 тис.грн., у тому числі (тис.грн.):

                                                                              Станом на                      Станом на
                                                                           31.12.2019 р.                31.12.2020 р. 
Сировина і матеріали                                              8 947                             9 968      
Паливо                                                                      6 817                             5 607      
Запасні частини                                                       2 831                             2 233      
Малоцінні та швидкозношувані предмети                9                                   59     
Товари                                                                        16                                    0
Всього по ряд. 1100 балансу                             18 620                           17 867

  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.):
                                                                      Станом на                 Станом на
                                                                    31.12.2019 р.           31.12.2020 р.
 Заборгованість за видані позики 
 робітникам підприємства                              34                                33
 заборгованість за електроенергію        17 721                                 0
  Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти 
місяців із дати балансу складає  188 833 тис. грн., у тому числі заборгованість за товари, роботи, 
послуги :  124 626 тис. грн.
Станом на 31.12.2019 р. / Випр помилки попер періоду АТ ВОЕ / Станом на  31.12.2019 
р./Станом на  31.12.2020 р.                                                                                                                      
                                                                                   
Дебіторська заборгованість по основній 
діяльності по розрахункам з іноземними 
підприємствами                                        0                       0                             0                     0
Дебіторська заборгованість по основній 
діяльності по розрахункам з 
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підприємствами України                 278 151             -2 897              275 254             124 626
 Фінансова дебіторська заборгованість:
-  за виданими авансами                     25 163                    0                   25 163               29 484
-  по розрахункам з бюджетом:                
      -  з ПДВ                                                0                        0                             0                     0
      -  з податку на прибуток                 8 523                     0                     8 523                5 133
      - пільги та субсидії                             4                        0                             4                     0
      - плата за землю                                  6                        0                             6                   10
      - ПДФО                                                0                        0                             0                      0
      - виплати мобілізованим                119                       0                         119                    81
      - виплати постраждалим внаслідок 
        Чорнобильської катастрофи та інша  25                0                            25                   14 
      - інша поточна дебіторська 
         заборгованість                          18 669                    0                        1283               29485
Всього по ряд.балансу 
1125+1130+1135+1155                  330 660             -2 897               327 763            188 833

  Аналіз якості фінансової дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської 
заборгованості наведено такими показниками (тис.грн.):
                                                                                      Станом на         Станом на
                                                                                   31.12.2019 р.   31.12.2020 р.   
1.Заборгованість, за строками непогашення
 до 12 місяців,  по розрахункам з клієнтами       
 (Україна)                                                                       275254           124 364

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

  Кредиторська заборгованість.
  Станом на 31 грудня 2020 р. Товариство  не має кредиторської заборгованості по 
довгостроковим фінансовим  зобов’язанням, але має поточну заборгованість по фінансовим 
зобов’язанням  в сумі 87 000 тис. грн.
  Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2019  року складає  607 796  
тис. грн.,  на 31 грудня 2020 року складає 433 045 тис. грн., у тому числі:
                                                                                                        Станом на        Станом на
                                                                                                      31.12.2019 р.   31.12.2020 р
                                                                                                           до змін            
Короткострокові кредити банків                                                   32 527              87 000                     
поточна заборгованість за довгостроковими

 зобов’язаннями:                                                                                   
  поточна заборгованість за товари, роботи, послуги                    129 184               56 493

по розрахункам з бюджетом                                                             26.272               31 039
по розрахункам зі страхування                                                          9 945                  9 728

  по розрахункам з оплати праці                                                          35 261                30 828
  по розрахункам  з одержаних авансів                                            299 413               170 098

  по розрахункам з учасниками по дивідендам                                      405                      404
  інші поточні зобов’язання                                                                74 789                47 455

Всього по ряд. Балансу
1600+1615+1620+1625+1630+1635+
+1640+1690                                                                                      607 796              433 045
  Кредиторська заборгованість з основної діяльності складається із заборгованості за товари, 
роботи, послуги та одержаних авансів у сумі  428 597 тис. грн. станом на 31.12.2019 р., та у сумі  
226 591 тис. грн. на 31.12.2020 р.
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 Станом на 31.12.2020 року, тис.грн.
Відстрочені податкові зобов’язання: 

 на початок звітного року 0
Відстрочені податкові активи: 

 на початок звітного року   1070
Використано  відстрочених податкових  зобов’язань за рахунок поточного податку на прибуток 0
Використано  відстрочених податкових активів за рахунок поточного податку на прибуток  -648
Використано  відстрочених податкових  зобов’язань  на збільшення резерву переоцінки 
пенсійних та довгострокових соціальних зобов’язань за рахунок  іншого капіталу в дооцінках  0
Використано  відстрочених податкових  зобов’язань на списання дооціненного основного засобу 

 за рахунок  дооцінки основних засобів   0
 Відстрочені податкові зобов’язання: на кінець звітного року   0

 Відстрочені податкові активи: на кінець звітного року   422
  Розрахунок  податку  на прибуток здійснювався  згідно з міжнародними стандартами    
бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Податкового кодексу України.

  Інформація за сегментами
  Основним і пріоритетним видом діяльності Товариства у 2020 році є реалізація до 01.06.2020 
року та розподіл електроенергії. 
  Доходи, отримані за цим сегментом, становлять 2 164 471 тис. грн. або 90,3 % від загальної 
суми отриманих доходів 2 397 457 тис.грн. Тобто всі фінансові результати формуються за одним 
операційним сегментом і представлені в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 
за 2020 рік.
  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 з 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  2019р., тис грн. / 2020р., тис.грн
 Регіони України (Вінницька область) 3 971 683 /2 164 471

  Регіони за кордоном  0 / 0
  Всього  3 971 683 /2 164 471

  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 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 31.12.2020 року були створені наступні забезпечення:
   -під невикористані відпустки у сумі      46 330 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;
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  - 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
 2020 р . / 2019 р. тис.грн.:

 Дохід від надання послуг розподілу  2 089 623 / 514 494
 Дохід від реалізації реактивної електроенергії  38 459 / 49 227

Дохід від реалізації електроенергії 
( ТОВ « Енера Вінниця» )                   0 / 3 312 615
Дохід від реалізації електроенергії для 
врегулювання небалансів електроенергії    36 389 / 95 347

 Всього (Форма №2 ряд.2000)     2 164 471 / 3 971 683

  У статті «Собівартість реалізованої продукції»  - витрати  сформовані і містять фактичні прямі  
виробничі витрати та загальновиробничі витрати.
  Згідно МСБО 1 в звіті  доходи або витрати показані згорнуто по ідентичним операціям. Витрати 
визнаються на основі зв’язку між понесеними витратами і одержаним доходом від конкретних 
статей.

  Склад інших  операційних доходів та витрат за 2020 рік наведено в наступних таблицях:

  Інші операційні доходи
 2020 р . / 2019 р. тис.грн.:

 Операційна оренда активів  29 723 / 19 112
 Операційна курсова різниця  0 / 357
 Реалізація оборотних активів  5 589 / 3 521

 Штрафи, пені, неустойки  299 / 614
 Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення 597 /  1 856

 Доходи від іншої операційної діяльності (додаткові роботи та послуги) та інші доходи  125 635 /  
195 409

 Всього (Форма №2 ряд.2120)    161 843 / 220 869

  Інші операційні витрати
 2020 р . / 2019 р. тис.грн.:

 Операційна оренда активів  4 374 / 2 524
 Операційна курсова різниця  0 / 1 433
 Реалізація оборотних активів 2 610 / 3 285

 Штрафи, пені, неустойки  114 / 2 383
Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення  1 848 / 2 500

 Резерв сумнівних боргів  1 177 / 33 980
 Витрати від іншої операційної діяльності (додаткові роботи та послуги) та інші витрати  37 780 / 

22 612
 Всього (Форма №2 ряд.2180)  47 903 / 68 717

  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).

  Інші фінансові доходи
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 2020 р . / 2019 р. тис.грн.:
Дисконт по дебіторській заборгованості  1 679 / 4 146

 Всього (форма №2 ряд.2220)  1679 / 4 146

  Інші фінансові витрати
 2020 р . / 2019 р. тис.грн.:

 Відсотки банку по кредиту   3 367 / 2 715
 Ефект дисконту по довгостроковихактивах та зобов’язаннях  0 / 7 901

 Всього (форма №2 ряд.2250)  3 367 / 10 616

  Податок на прибуток від звичайної діяльності
  Податок на прибуток від звичайної діяльності розраховується згідно вимог МСБО 12 «Податки 
на прибуток».
Витрати по податку на  прибуток включають:
 2020 р. тис. грн.

 Податок на прибуток – поточний 20 136
Використано  відстрочених податкових активів за рахунок поточного податку на прибуток  323
Використано  відстрочених податкових зобов’язань за рахунок поточного податку на прибуток 0

 Витрати з податку на прибуток за рік:20 
459                                                                                                   
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 грошові кошти на банківських рахунках до 
запитання та інші короткотермінові високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення 
не більше трьох місяців.

  Залишок грошових коштiв по Товариству становить:
     Станом на 31.12.2019 року         71 873 тис.грн.
     Станом на 3l.12.2020 року.       37 293 тис.грн.

  Чистий рух грошових коштiв в 2020 роцi склав: 
у тому числi за рахунок,

               операцiйної дiяльностi:           - 19 515 тис.грн.
             Інвестицiйної дiяльності:         - 66 956 тис.грн.

                  Фiнансової дiяльностi:                51 891 тис.грн.
  Чистий рух грошових коштiв в 2019 роцi склав:
 у тому числі за рахунок

                 операцiйної дiяльностi:             221 202 тис.грн.
                Iнвестицiйної дiяльностi:        -266 720 тис.грн.

                   Фiнансової дiяльностi :              29 813 тис.грн.
  Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi за 2020 рiк визначався за сумою 
надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових 
коштiв, за даними записiв їx руху на рахунках бухгалтерсъкого облiку:

   надходження грошових коштiв:        3 432 234 тис.грн.
              Витрачання грошових коштiв:           3 451 749 тис.грн

  Аналогiчнi показники в 2019 роцi склали:
             надходження грошових коштiв:        5 289 133 тис.грн.

             Витрачання  грошових коштiв:           5 067 931 тис.грн.
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  Рух грошових коштiв у результаті iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi у 2020 роцi також 
визначався за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерсъкого облiку:
надходження rрошових коштiв у результатi

                 інвестиційної дiяльностi:    79 914 тис.грн.
Витрачання грошових коштiв у результатi

                 інвестицiйної дiяльностi:  146 870 тис.грн.
Надходження грошових коштiв у результатi

                  фiнансової дiяльностi:  604 891 тис.грн.
Витрачання грошових коштiв у результатi 

                 фiнансової: дiяльностi :   553 000 тис.грн
  Аналогічні показники в 2019 роцi склали:
надходження грошових коштiв у результатi 

                  інвестиційної дiяльностi:  3 470 тис.грн.
Витрачання грошових коштiв у результатi 

                 iнвестицiйної дiяльностi:  270 190 тис.грн.
Надходження грошових коштiв у результатi 

                  фiнансової дiяльностi:  698 219 тис.грн.
Витрачання грошових коштiв у результатi 

                  фiнансової дiяльностi :  668 406 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 2020 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених та тих, 
що знаходяться в обігу простих акцій становить 3 097 366 акцій з номінальною вартістю 10,00 
гривень за акцію. Всі випущені прості акції повністю оплачені. Всі прості акції мають один голос 
при голосуванні.

    В зв’язку з продажем частки ТОВ « ЕНЕРА- ВІННИЦЯ » та  відповідно певним принципам 
підготовки консолідованої фінансової звітності МСФЗ 10 «Консолідована фінансова  звітність» та
 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» з врахуванням змiн, дотримання яких забезпечує 
достовiрне подання iнформацiї в консолідованій фiнансовiй звiтностi,у консолідованому звіті про 
власний капітал ( Форма №4) за 2020 рік, відображено зміни (зменшення) на кінець звітного 
періоду суми нерозподіленого прибутку за 2019 рік  866 тис.грн.,та чистий сукупний дохід після 
оподаткування  (прибуток) за 5 місяців 2020 року в сумі 43 745 тис.грн.
  Всього по формі №4 Консолідований звіт про власний капітал за 2020 рік,  по ряд. 4291 кол.7 
відображено зменшення консолідованого нерозподіленого прибуку в сумі 44 611 тис.грн. ( ТОВ 
« ЕНЕРА ВІННИЦЯ » ).

  Власний  капітал  підприємства
  Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду складає  1 204 027 тис.грн., у тому числі 
(тис.грн.):
  Статутний  капітал –       30 974 

   Капітал у дооцінках, який складається з резерву переоцінки 
  основних засобів : –      196 722 
  Додатковий  капітал –    98 678
  Резервний  капітал –       5 142 
  Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить –    872 511
  Всього по розділу 1 Власний капітал  –    1 204 027
  На кінець звітного періоду нерозподіленний прибуток збільшився на суму амортизації резерву 
переоцінки основних фондів у розмірі 12 567 тис.грн.

   Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій АТ «Вінницяобленерго»:
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   № п/п / Найменування юридичної (фізичної) особи / Код за ЄДРПОУ / Місцезнаходження / 
   Кількість акцій / Від загальної кількості акцій / Вид акцій

 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ 
   ОБ'ЄДНАННЯ" / 31443937 / 91021, квартал Гайового, б. 35 А,  м. Луганськ, Луганська обл. /   1 

  548 683 / 50% / проста бездокументарна іменна
   2. GARENSIA ENTERPRISES LIMITED / НЕ 251633 / Nafpliou, б. 15, оф. 2nd Floor, Limassol, 

   3025 / 695 145 / 22,44% / проста бездокументарна іменна
 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" (Закритий не диверсифікований пайовий 
  інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ") / 34486135 / 01030, м. Київ, 

   вул. Б.Хмельницького, б. 19-21 / 774 330 / 24,99% / проста бездокументарна іменна
      4. Інші (менше 5% в СФ) - / - / 79 208 / 2,57% / проста бездокументарна іменна

     Всього - /- / 3 097 366 / 100% / -
                    
Генеральний директор                                                           А.Л. Поліщук

Головний бухгалтер                                                              Н.М. Лісних
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 

"ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

21326993

04070, м. Київ, вул.Братська, буд. 5, кв. 11

1

3

4

Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

29.06.2017, АПУ №347/86

Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності
01.01.2020-31.12.20207

Думка аудитора8 немодифікована

Пояснювальний параграф (за наявності)

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка аудитора (немодифікована)

Ми провели аудит річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", код за 

ЄДРПОУ 00130694, адреса Товариства: Україна, 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 

МАГІСТРАТСЬКА, будинок 2, що складається з:

 •Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 
 •Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; 
 •Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік; 
 •Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік; 
 •Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 

АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 року, його  фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) та 

відповідає вимогам чинного законодавства України.

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит відповідно до обраної Товариством 

концептуальною основою – Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки.

І. ЗВІТ ЩОДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка аудитора (немодифікована)

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 

код за ЄДРПОУ 00130694, адреса Товариства: Україна, 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 

9

Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності

№ 0238 26.01.2001р.5

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – 

суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності, 4 – суб’єкти аудиторської діяльності,
 які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес)

2 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес
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МАГІСТРАТСЬКА, будинок 2, що складається з:

 •Консолідованого Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1-к) станом на 31.12.2020 року; 
 •Консолідованого Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2-к) за 2020 рік; 
 •Консолідованого Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3-к) за 2020 рік; 
 •Консолідованого Звіту про власний капітал (Форма № 4-к) за 2020 рік; 
 •Приміток до консолідованої фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 

2020 рік. 

На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 року, його  фінансові результати і грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – 

МСФЗ) та відповідає вимогам чинного законодавства України.

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту консолідованої фінансової звітності, а також 

виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит відповідно до 

обраної Товариством концептуальною основою – Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки.

Номер та дата договору на проведення аудиту № 08.25-617-Д, 12.04.202110

Дата початку та дата закінчення аудиту 12.04.2021-23.04.202111

Дата аудиторського звіту 23.04.202112

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн
250000,0013

Текст аудиторського звіту14

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ
"ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Свідоцтво про включення до Реєстру
 аудиторських фірм та аудиторів  № 0238 від 26.01.2001р. №98 

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 

Акціонерам та керівним посадовим особам 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 

НКЦПФР

     м. Київ                                                                         23 квітня 2021 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)

щодо річної фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",

код ЄДРПОУ 00130694,

що зареєстроване за адресою: 

Україна, 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАГІСТРАТСЬКА, будинок 2,

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)

щодо річної фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.  

Адресат
Аудиторський висновок (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. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка аудитора (немодифікована)
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Ми провели аудит річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", код за 

ЄДРПОУ 00130694, адреса Товариства: Україна, 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАГІСТРАТСЬКА,

 будинок 2, що складається з:

 •Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 
 •Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; 
 •Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік; 
 •Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік; 
 •Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 

АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 року, його  фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) та 

відповідає вимогам чинного законодавства України.

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит відповідно до обраної Товариством 

концептуальною основою – 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, які, 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 

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 при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між 

іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 

інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 
ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

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) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 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 оцінку здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі, а також 

доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку та відповідності розкриття питань, що стосуються безперервності діяльності. 
Відповідальна особа  несе відповідальність  також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

- правочинність (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 2020 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

аудитора», були надані наступні документи:

 •Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 
 •Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; 
 •Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік; 
 •Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік; 
 •Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік. 

 •Статутні, реєстраційні документи;
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 •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 

Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 Товариства 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 

Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими 

повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. 

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 – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту 

щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні 
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720  «Відповідальність аудитора щодо 

іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 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 АТ "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-ІV 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 – МСА), з урахуванням  інших 

нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.  

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності та суттєвих 

попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 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 (складання) звіту аудитора, що містить нашу думку. 

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до 

МСА, 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 МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього 

завдання з аудиту. 

Крім того, ми:

• 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 
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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.  Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим 

чи регуляторним актом заборонео публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай оскільки негативні наслідки 

такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості.
ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ
Інформація про Товариство
Основні відомості про Товариство

 Повна назва ТоваристваАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

 Скорочена назва ТоваристваАТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

 Організаційно-правова форма Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Ознака особиЮридична

 Форма власності Приватна
 Код за ЄДРПОУ00130694

 Місцезнаходження:21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАГІСТРАТСЬКА, будинок 2

 Дата державної реєстраціїДата державної реєстрації: 18.11.1992 року 

Дата запису: 19.07.2004 року
 Номер запису в ЄДР1 174 120 0000 000020

 Ліцензії- Ліцензія на розподіл електричної енергії, видана Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України  (Постанова № 1414 від 13 листопада 2018 року), 

строк дії: необмежений з 01 січня 2019 року;

- Ліцензія Серія АЕ №458637 від 07 липня 2014 року, видана Міністерством освіти і науки України на надання 

освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог 

до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації(спеціальності (професії) та ліцензовані обсяги прийому 

вказані у додатку), строк дії; необмежений з 07 липня 2014 року.

 Основні види діяльності КВЕД:Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії (основний);
Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання;

Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих
 сферах;

Код КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта;

Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи
 Дата внесення останніх змін до СтатутуЗатверджено Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25 квітня 2019 року 

Протокол №1/2019

 Учасники/Засновник Товариства1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» 

код ЄДРПОУ 31443937, кількість акцій – 1 548 683 шт., у відсотках – 50%;

2. GARENSIA ENTERPRISES LIMITED HE 251633, кількість акцій – 695 145 шт., у відсотках 22,44%;

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна» (Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
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«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ») код ЄДРПОУ 34486135-2321595, 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 працівниківКерівник – Поліщук Андрій Леонідович
Головний бухгалтер – Лісних Наталія Михайлівна
Середня кількість працівників – 4 124 осіб

Станом на 31.12.2020 року відокремленими підрозділами  Товариства є:

 •СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "БАРСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 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" 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" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ ВП: 25509880

Місцезнаходження ВП: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 174

 •СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЗАМОСТЯНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ ВП: 25512876

Місцезнаходження ВП: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ГНІВАНСЬКЕ ШОСЕ, будинок 2

 •СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ІЛЛІНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ ВП: 25510216

Місцезнаходження ВП: 22700, Вінницька обл., Іллінецький район, місто Іллінці, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 

33

 •СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "КАЛИНІВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 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" 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" 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" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ ВП: 25510334

Місцезнаходження ВП: 24000, Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 87

 •СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ТУЛЬЧИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ ВП: 25510311

Місцезнаходження ВП: 23600, Вінницька обл., Тульчинський район, місто Тульчин, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1

 •СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ХМІЛЬНИЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ ВП: 25510305

Місцезнаходження ВП: 22000, Вінницька обл., місто Хмільник, ВУЛИЦЯ СТОЛЯРЧУКА, будинок 19

 •СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ШАРГОРОДСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 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 Міжнародними стандартами фінансової 
звітності, а саме:
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 •Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
 •Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
 •Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
 •Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
 •Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік. 

Фінансова звітність Товариства за 2020 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 Міжнародних стандартів контролю якості, 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-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону
 України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними 

змінами та доповненнями, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та 

доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської 
перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і 
проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у 

фінансовій звітності Товариства.

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 АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

Річна фінансова звітність Товариства на підставі даних з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
складена станом на кінець останнього дня звітного року. 

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності АТ 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 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 31.12.2020 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає 

фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2020 року згідно з Міжнародними стандартами фінансової 
звітності та нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

© SMA 001306942020 р. 



Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Міжнародними стандартами 

фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет річної фінансової звітності, 
складеної станом на 31.12.2020 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2020 року та своєчасно та представлялась до відповідних 

контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення  SAP 

ERP.

Фінансова звітність Товариства за 2020 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 чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики на 2020 рік. 

Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2020  року вівся в цілому 

у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 

16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 обраній концептуальній основі, а саме: 

Міжнародним стандартам фінансової звітності, а також 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 АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2020 року – 1 311 761 тис грн, у т. 

ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2020 року – 4 010 тис грн, основні засоби за 

залишковою вартістю станом на 31.12.2020 року – 1 271 435 тис грн.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2020 року становлять – 35 861 тис грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 року становить – 33 тис грн.

Балансова вартість необоротних активів АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років:

   Необоротні активиНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Нематеріальні активи(тис грн)6 8464 010-2 836

   Незавершені капітальні інвестиції(тис грн)38 35735 861-2 496

   Основні засоби(тис грн)1 157 7151 271 435+113 720

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

   Довгострокова дебіторська заборгованість(тис грн)17 75533-17 722

   Відстрочені податкові активи(тис грн)745422-323

   Інші необоротні активи(тис грн)---

   Разом1 245 5691 311 761+66 192

Розкриття інформації щодо обліку запасів
Аудит даних запасів Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік запасів, ведеться згідно обраній 

концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової звітності. 
Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію активів та 

зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. 

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства становлять – 17 867 тис грн. 

Зауважень до обліку не виявлено.

Запаси АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:      

   ЗапасиНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Запаси (тис грн), в т.ч.:18 61817 867-751

   Виробничі запаси(тис грн)18 60217 867-735

   Готова продукція(тис грн)-         -             - 

   Товари(тис грн)16--16

                                                         

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості 
Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської 
заборгованості, ведеться згідно обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової 
звітності. 
Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію активів та 

зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. 

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги становить – 1 053 тис грн, інша поточна дебіторська заборгованість – відсутня. Зауважень до обліку 

не виявлено.

Дебіторська заборгованість АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлена 

наступним чином:                                                                        

   Дебіторська заборгованістьНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги(тис грн)71 903124 626+52 723

   Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами(тис грн)23 71829 484+5 766

   Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн)8 6745 238-3 436
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   Інша поточна дебіторська заборгованість(тис грн)1 28329 485+28 202

   Разом105 578188 833+83 255

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, а також чинному законодавству України.

Порушень в обліку грошових коштів не виявлено. 

За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. 

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів – 37 293 тис грн. 

Гроші та їх еквіваленти АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені 
наступним чином:                                                                            

   Гроші та їх еквівалентиНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.:12 84837 293+24 445

   Готівка1--1

   Рахунки в банках12 84737 29324 446

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Підприємства, аудитор підтверджує,

 що станом на 31.12.2020 року поточні фінансові інвестиції Товариства становлять – 89 009 тис грн. Зауважень до 

обліку не виявлено.

Поточні фінансові інвестиції АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років становлять:           

                                                 

   Поточні фінансові інвестиціїНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Поточні фінансові інвестиції(тис  грн)32 73189 009+56 278

Інші оборотні активи
Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства станом на 

31.12.2020 року  становлять – 37 796 тис грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та до «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні 
активи станом на 31.12.2019 року становлять – 28 180 тис грн. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено. 

Інші оборотні активи АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років становлять:                        

                                    

   Інші оборотні активиНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Інші оборотні активи(тис  грн)28 18037 796+9 616

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

Бухгалтерський облік та оцінка поточних зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
 звітності 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 31.12.2020 року, а саме в ІІІ 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 31.12.2020 року становлять – 56 493 тис грн. 

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2020 року становлять – 47 455 тис грн. 

Поточні зобов’язання та забезпечення АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  станом на 31 грудня 2020 та 2019 років 

представлені наступним чином:                                                                            

   Поточні зобов’язання та забезпеченняНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Короткострокові кредити банків(тис грн)32 52787 000+54 473

   Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(тис грн)17 01556 493+39 478

   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн)18 58131 039+12 458

   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування(тис грн)9 4239 728+305

   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці(тис грн)32 13530 828-1 307

   Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами(тис грн)126 651170 098+43 447

   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками(тис грн)405404-1

   Поточні забезпечення(тис грн)---

   Інші поточні зобов’язання(тис грн)38 74347 455+8 712

   Довгострокові забезпечення(тис грн)35 87546 330+10 455

   Разом311 355479 375+168 020

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.
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Розкриття інформації про статутний та власний капітал

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». 

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 року.

За даною редакцією, зареєстрований статутний капітал Товариства складає 30 973 660,00 грн(Тридцять мільйонів 

дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 3 

097 366(три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 

10,00 грн(Десять гривень 00 копійок) кожна і розподіляється між Учасниками наступним чином:

    №АкціонерКількість акцій(шт.)Загальна номінальна вартість(грн)Частка у статутному капіталі(%)

  1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"1 548 

  68315 486 83050,0

    2GARENSIA ENTERPRISES LIMITED695 1456 951 45022,44

 3ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" (Закритий не диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

   "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ")774 3307 743 30024,99

    4ІНШІ АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ  ЗГІДНО РЕЄСТРУ 79 208792 0802,57

   ВСЬОГО3 097 36630 973 660100,00

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

 •Зареєстрований (пайовий) капітал –  30 974 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Статутний капітал зареєстровано в розмірі 30 973 660,00 грн(Тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі 
шістсот шістдесят гривень 00 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 3 097 366(Три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) 

простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн(Десять гривень 00 копійок) кожна.

   Акції ТоваристваКількість акцій(шт.)Номінальна вартість акцій(грн.)Частка у Статутному капіталі(%)

    Прості іменні3 097 36610,0100

Статутний капітал сплачено в розмірі 30 973 660,00 грн(Тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот 

шістдесят гривень 00 копійок).

Неоплачений капітал – відсутній.

За даною редакцією, зареєстрований статутний капітал Товариства складає 30 973 660,00 грн(Тридцять мільйонів 

дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят гривень 00 копійок) та розподіляється між Учасниками наступним 

чином:

    №АкціонерКількість акцій(шт.)Загальна номінальна вартість(грн)Частка у статутному капіталі(%)

  1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"1 548 

  68315 486 83050,0

    2GARENSIA ENTERPRISES LIMITED695 1456 951 45022,44

 3ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" (Закритий не диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

   "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ")774 3307 743 30024,99

    4ІНШІ АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ  ЗГІДНО РЕЄСТРУ 79 208792 0802,57

© SMA 001306942020 р. 



   ВСЬОГО3 097 36630 973 660100,00

Протягом 2020 року була чинна редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

відповідно до Протокол № 1/2019 від 25 квітня 2019 року.

Статутний капітал Товариства становить 30 973 660,00 грн (Тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот
 шістдесят гривень 00 копійок), який поділено на 3 097 366,00(Три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят 

шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн(Десять гривень 00 копійок) кожна.

Станом на 31.12.2020 року статутний капiтал Товариства сформований та сплачений повнiстю. 

Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними фінансової звітності(які 
аудитор підтверджує) наступна: 

 •Зареєстрований статутний капітал – 30 974 тис  грн;
 •Сплачений статутний капітал – 30 974 тис грн;
 •Неоплачений капітал – відсутній.

Внесені для формування статутного капіталу кошти були використані на здійснення професійної діяльності 
Товариства.

Станом на 01.01.2020 року нерозподілений прибуток становив 788 203 тис грн, станом на 31.12.2020 року 

нерозподілений прибуток становить 872 511 тис грн.

Структура власного капіталу Товариства:

   Стаття БалансуКод рядкаНа початок звітного року, тис грн.На кінець звітного року, тис грн.

   Зареєстрований (пайовий) капітал140030 97430 974

   Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401--

   Капітал у дооцінках1405209 289196 722

   Додатковий капітал141099 24298 678

   Емісійний дохід1411--

   Накопичені курсові різниці1412--

   Резервний капітал14155 1425 142

   Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)1420788 203872 511

   Неоплачений капітал1425--

   Вилучений капітал1430--

   Інші резерви1435--

   Усього14951 132 8501 204 027

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

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів
Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2020 року 

складають:

Необоротні активи                                          1 311 761 тис грн.

Оборотні активи                                              371 641 тис грн.

    РАЗОМ  активи                                         1 683 402 тис грн.

Довгострокові зобов’язання                           46 330 тис грн.

Поточні зобов’язання                                     433 045 тис  грн.

    РАЗОМ  зобов’язання                              479 375 тис  грн.

    Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання «плюс» 1 204 027 тис грн.

Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 1 204 027 тис грн.

Аналіз фінансового стану
Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2020 

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 2020 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на підставі 
розрахунків наступних показників:

Таблиця 

  ПОКАЗНИКОптимальне значенняФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ
   На 01.01.2020 р.На 31.12.2020 р.

   1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,25…0,50,0470,292

   2. Коефіцієнт загальної ліквідності          >10,7320,858

   3. Коефіцієнт структури капіталу<10,780,72

   4. Коефіцієнт рентабельності активівЯкнайбільше0,06%0,04%

Інформація про пов’язаних осіб

Відповідно до вимог МСА 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 
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аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких 

операцій.

 Протягом 2020 року пов’язанирми особами Товариства були:

 1.Акціонери Товариства : 

     № п/пНайменування юридичної (фізичної) особиКод за ЄДРПОУМісце знахо-дженняКількість акційВід загальної 
 кількості акційВид акцій

 1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ 

  ОБ'ЄДНАННЯ"3144393791021, квартал Гайового, б. 35 А,

   м. Луганськ, Луганська обл.1 548 68350%проста, бездоку-ментарна іменна
      2GARENSIA ENTERPRISES LIMITEDНЕ 251633Nafpliou, б. 15, оф. 2nd Floor, Limassol, 3025695 14522,44%проста, 

бездоку-ментарна іменна
 3ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" (Закритий не диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

   "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ")3448613501030, м. Київ, вул. Б.Хмельни-цького, б. 19-21       774 

  33024,99%проста, бездоку-ментарна іменна
      4Інші (менше 5% в СФ)--79 2082,57%проста, бездоку-ментарна іменна

      Всього3 097 366100%

 2.Ключовий управлінський персонал Товариства.

Протягом 2020 року операції з пов’язаними сторонами здійснювалися в рамках звичайної господарської діяльності 
Товариства.

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 отримали 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 МСА 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 МСА 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
Станом на 31.12.2020 року Товариство має поточні фінансові інвестиції на загальну суму – 89 009  тис грн, які 
представлені наступним чином:

  Об'єкт інвестуванняКод ЄДРПОУДоля в капіталі, %/ 

   В обсязі емісії, %Сума, тис. грн.Вид цінних паперів тощо (боргові, пайові)Форма внеску (грошова, інше)

    ТОВ КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» ПЗНВІФ «ГІЗ ПЕРШИЙ»39669584-89 009Інвестиційні сертифікати
 іменнігрошова
    Разом-89 009--

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

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

достатньо високою
В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов’язань, 

ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено. 

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів 

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 персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих 

невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.
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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. 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 Товариства. 

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 Товариства:

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 аудитора; 

7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності. 
Протягом 2020 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р №2258. Аудитор не надавав 

безпосередньо або опосередковано послуги Товариству, які зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р №2258.

АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ 

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 виявлення 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 Товариством 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 економічного 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 Товариства. 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 

© SMA 001306942020 р. 



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 № 2164-VIII - 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. 

ІНША 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 Товариства. 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 Товариства 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 у Товариства 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 Генеральним директором, який виконує свої обов’язки 

згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту, внутрішніх Положень Товариства. Наглядова рада 

обирається загальними зборами і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням 

про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Кількісний склад сформованих 

органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.

Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До 

внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товаристві механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать 

соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон’юнктура, тощо. Зовнішнє середовище 

складається з факторів, якими Товариство може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй 

діяльності. До складових, на які Товариство може впливати, належить ринковий попит і конкуренція.Товариство 

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 довгострокові співвідношення з партнерами і
 суспільства в цілому.

ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Ключовий партнер з аудиту                                           м.п. _____________   Чирва  Дмитро Васильович                         

(сертифікат №001199
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від 28.04.1994 р)              

Основні відомості про аудиторську компанію:

 Повна назва підприємстваПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

 Скорочена назва підприємства ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

 Ознака особиЮридична
 Код за ЄДРПОУ21326993

 Юридична адресаУкраїна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

 Адреса фактичного місцезнаходженняУкраїна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

 Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів№ 0238 від 26.01.2001 року № 98

 Свідоцтво  про відповідність системи контролю якості№ 0244 Рішення АПУ №347/8 від 29.06.2017 видане 

Аудиторською Палатою України
 Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринкувключено до 

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

 МісцезнаходженняУкраїна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

 Дата та номер договору на проведення аудиту№ 08.25-617-Д  від 12.04.2021 року
 Дата початку та дата закінчення проведення аудитуз 12.04.2021 року по 23.04.2021 року

 Дата складання аудиторського висновку23.04.2021 року

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ
"ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Свідоцтво про включення до Реєстру
 аудиторських фірм та аудиторів  № 0238 від 26.01.2001р. №98 

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 

Акціонерам та керівним посадовим особам 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 

НКЦПФР

     м. Київ                                                                         23 квітня 2021 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)

щодо консолідованої фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",

код ЄДРПОУ 00130694,

що зареєстроване за адресою: 

Україна, 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАГІСТРАТСЬКА, будинок 2,

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)

щодо консолідованої фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.

Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", консолідована фінансова звітність якого перевіряється, і може бути 

використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

І. ЗВІТ ЩОДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка аудитора (немодифікована)

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 

код за ЄДРПОУ 00130694, адреса Товариства: Україна, 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 

МАГІСТРАТСЬКА, будинок 2, що складається з:

 •Консолідованого Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1-к) станом на 31.12.2020 року; 
 •Консолідованого Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2-к) за 2020 рік; 
 •Консолідованого Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3-к) за 2020 рік; 
 •Консолідованого Звіту про власний капітал (Форма № 4-к) за 2020 рік; 
 •Приміток до консолідованої фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 

2020 рік. 

На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 року, його  фінансові результати і грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – 

МСФЗ) та відповідає вимогам чинного законодавства України.

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту консолідованої фінансової звітності, а також 

виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит відповідно до 

обраної Товариством концептуальною основою – Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Не змінюючи нашої думки щодо консолідованої фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство 

здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті нестабільної ситуації в Україні 
діяльність Товариства супроводжується ризиками.

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання 

неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та 

операційну діяльність Товариства.

Світова пандемія короновірусної хвороби (COVID – 19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних 

та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні зумовили виникнення 

додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання. 

Управлінський персонал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" ідентифікувало суттєві 
невизначеності, які могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність,

 тому використовувало припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час 

підготовки консолідованої фінансової звітності,  враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною 

економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

Зазначена інформація Товариством  розкрита належним чином у консолідованій фінансовій звітності складеної 
станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рік у відповідності до концептуальної основи - Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) та МСА 570 «Безперервність діяльності» (переглянутий).

Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з достатньою 

достовірністю неможливо. Тому консолідована фінансова звітність не містить коригувань, які могли би бути 

результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у консолідованій фінансовій звітності, як тільки будуть 

ідентифіковані і зможуть бути оцінені.
Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту 

консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту 

консолідованої фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань. 

Інша інформація 

Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом консолідованої 
фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування 

суттєвої невідповідності між іншою інформацією і консолідованою фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 
ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за консолідовану 

фінансову звітність

Управлінський персонал  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність,

 зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":

- за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності за 2020 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 

консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

- за наявність суттєвих невідповідностей між консолідованою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 

інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з консолідованою фінансовою звітністю;

- за оцінку здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі, а також 

доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку та відповідності розкриття питань, що стосуються безперервності діяльності. 
Відповідальна особа  несе відповідальність  також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

- правочинність (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 2020 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

аудитора», були надані наступні документи:

 •Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1-к) станом на 31.12.2020 року; 
 •Консолідований Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2-к) за 2020 рік; 
 •Консолідований Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3-к) за 2020 рік; 
 •Консолідований Звіт про власний капітал (Форма № 4-к) за 2020 рік; 
 •Примітки до консолідованої фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 

2020 рік. 

 •Статутні, реєстраційні документи;
 •Протоколи, накази;
 •Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що 

впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у консолідованій 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  консолідованої фінансової звітності
 відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні консолідованої 
фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 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 Товариство чи припинити діяльність, або не має 

інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 

за процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на основі результатів 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та 

надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 

«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720  «Відповідальність 

аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 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 АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір
 процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень консолідованої 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
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Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 

виконаних управлінським персоналом, та загального подання консолідованої фінансової звітності.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 

достовірного подання суб’єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, з метою розробки 

аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 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-ІV 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 – МСА), з урахуванням  інших 

нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.  

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності та суттєвих 

попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 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 консолідована фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск (складання) звіту аудитора, що містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 

до МСА, 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 консолідованої фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої 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 консолідованій 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 консолідованої фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 

проведення аудиту та 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 консолідованої фінансової звітності поточного періоду, 

тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.  Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо 

законодавчим чи регуляторним актом заборонео публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай оскільки 

негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості.

ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ
Інформація про Товариство
Цю консолідовану фінансову звітність складено для АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  та його дочірніх підприємств 

(ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ та ДП «Готель «Енергетик»). 

© SMA 001306942020 р. 



Основні відомості про АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

 Повна назва ТоваристваАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

 Скорочена назва ТоваристваАТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

 Організаційно-правова форма Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Ознака особиЮридична

 Форма власності Приватна
 Код за ЄДРПОУ00130694

 Місцезнаходження:21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАГІСТРАТСЬКА, будинок 2

 Дата державної реєстраціїДата державної реєстрації: 18.11.1992 року 

Дата запису: 19.07.2004 року
 Номер запису в ЄДР1 174 120 0000 000020

 Ліцензії- Ліцензія на розподіл електричної енергії, видана Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України  (Постанова № 1414 від 13 листопада 2018 року), 

строк дії: необмежений з 01 січня 2019 року;

- Ліцензія Серія АЕ №458637 від 07 липня 2014 року, видана Міністерством освіти і науки України на надання 

освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог 

до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації(спеціальності (професії) та ліцензовані обсяги прийому 

вказані у додатку), строк дії; необмежений з 07 липня 2014 року.

 Основні види діяльності КВЕД:Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії (основний);
Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання;

Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих
 сферах;

Код КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта;

Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи
 Дата внесення останніх змін до СтатутуЗатверджено Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25 квітня 2019 року 

Протокол №1/2019

 Учасники/Засновник Товариства1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» 

код ЄДРПОУ 31443937, кількість акцій – 1 548 683 шт., у відсотках – 50%;

2. GARENSIA ENTERPRISES LIMITED HE 251633, кількість акцій – 695 145 шт., у відсотках 22,44%;

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна» (Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ») код ЄДРПОУ 34486135-2321595, 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 працівниківКерівник – Поліщук Андрій Леонідович
Головний бухгалтер – Лісних Наталія Михайлівна
Середня кількість працівників – 4 124 осіб

Аудиторам надано до перевірки консолідовану фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності, а саме:

 •Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1-к) станом на 31.12.2020 року;
 •Консолідований Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2-к) за 2020 рік;
 •Консолідований Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3-к) за 2020 рік;
 •Консолідований Звіт про власний капітал (Форма № 4-к) за 2020 рік;
 •Примітки до консолідованої фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 

2020 рік. 

Консолідована фінансова звітність Товариства за 2020 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ). 

Консолідована фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу 

вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця консолідована фінансова звітність відображає поточну оцінку 

управлінського персоналу Товариства.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 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-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону
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 України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними 

змінами та доповненнями, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та 

доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської 
перевірки консолідованої фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб 

планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і 
помилок у консолідованій фінансовій звітності Товариства.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим 

порядком ведення бухгалтерського обліку і складання консолідованої 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 консолідованій фінансовій звітності та задля складання 

висновку про ступінь достовірності консолідованої 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 консолідованій 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 

консолідованій фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на 

обґрунтування сум та інформації, розкритих у консолідованій фінансовій звітності, а також оцінка відповідності 
застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, 
чинним протягом періоду перевірки.

Консолідована фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

Річна консолідована фінансова звітність Товариства на підставі даних з вимогами Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, складена станом на кінець останнього дня звітного року. 

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності АТ 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка консолідованої 
фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань,

 відображених у консолідованій 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 консолідованої фінансової 
звітності

Консолідована фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та 

повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2020 року згідно з Міжнародними стандартами 

фінансової звітності та нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Товариство для складання консолідованої фінансової звітності використовує Концептуальну основу за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет 

річної консолідованої фінансової звітності, складеної станом на 31.12.2020 року.

На Товаристві консолідована фінансова звітність складалась протягом 2020 року та своєчасно та представлялась до 

відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення  SAP 

ERP.

Консолідована фінансова звітність Товариства за 2020 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 чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики на 2020 рік. 

Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2020  року вівся в цілому 

у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 

16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 
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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 обраній концептуальній основі, а саме: 

Міжнародним стандартам фінансової звітності, а також 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 АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2020 року – 1 311 761 тис грн, у т. 

ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2020 року – 4 010 тис грн, основні засоби за 

залишковою вартістю станом на 31.12.2020 року – 1 271 435 тис грн.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2020 року становлять – 35 861 тис грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 року становить – 33 тис грн.

Балансова вартість необоротних активів АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років:

   Необоротні активиНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Нематеріальні активи(тис грн)10 5854 010-6 575

   Незавершені капітальні інвестиції(тис грн)38 35735 861-2 496

   Основні засоби(тис грн)1 157 7171 271 435+113 718

   Інші фінансові інвестиції(тис грн)24 150--24 150

   Довгострокова дебіторська заборгованість(тис грн)17 75533-17 722

   Відстрочені податкові активи(тис грн)1 070422-648

   Інші необоротні активи(тис грн)---

   Разом1 249 6341 311 761+62 127

Розкриття інформації щодо обліку запасів
Аудит даних запасів Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік запасів, ведеться згідно обраній 

концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової звітності. 
Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію активів та 

зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. 

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства становлять – 17 867 тис грн. 

Зауважень до обліку не виявлено.

Запаси АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:      

   ЗапасиНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Запаси (тис грн), в т.ч.:18 62017 867-753

   Виробничі запаси(тис грн)18 60417 867-737

   Готова продукція(тис грн)-         -             - 

   Товари(тис грн)16--16

                                                         

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості 
Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської 
заборгованості, ведеться згідно обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової 
звітності. 
Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію активів та 

зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. 

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги становить – 124 626 тис грн, інша поточна дебіторська заборгованість – 29 485 тис грн. Зауважень до 

обліку не виявлено.

Дебіторська заборгованість АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлена 

наступним чином:                                                                        

   Дебіторська заборгованістьНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги(тис грн)275 254124 626-150 628

   Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами(тис грн)25 16329 484+4 321

   Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн)8 6775 238-3 439

   Інша поточна дебіторська заборгованість(тис грн)18 66929 485+10 816

   Разом327 763188 833-138 930

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, а також чинному законодавству України.

Порушень в обліку грошових коштів не виявлено. 

За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. 

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів – 37 293 тис грн. 

Гроші та їх еквіваленти АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені 
наступним чином:                                                                            

   Гроші та їх еквівалентиНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.:71 87337 293-34 580
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   Готівка1--1

   Рахунки в банках71 87237 293-34 579

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Підприємства, аудитор підтверджує,

 що станом на 31.12.2020 року поточні фінансові інвестиції Товариства становлять – 89 009 тис грн. Зауважень до 

обліку не виявлено.

Поточні фінансові інвестиції АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років становлять:           

                                                 

   Поточні фінансові інвестиціїНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Поточні фінансові інвестиції(тис  грн)32 73189 009+56 278

Інші оборотні активи
Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства станом на 

31.12.2020 року  становлять – 37 796 тис грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та до «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні 
активи станом на 31.12.2019 року становлять – 75 307 тис грн. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено. 

Інші оборотні активи АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років становлять:                        

                                    

   Інші оборотні активиНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Інші оборотні активи(тис  грн)75 30737 796-37 511

Розкриття інформації про відображення довгострокові, поточних зобов'язань і забезпечень у консолідованій 

фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка поточних зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
 звітності 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 31.12.2020 року, а саме в ІІІ 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 31.12.2020 року становлять – 56 493 тис грн. 

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2020 року становлять – 47 455 тис грн. 

Поточні зобов’язання та забезпечення АТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  станом на 31 грудня 2020 та 2019 років 

представлені наступним чином:                                                                            

   Поточні зобов’язання та забезпеченняНа 31.12. 2019 р.На 31.12.2020 р.Зміни(+,-)

   Короткострокові кредити банків(тис грн)32 52787 000+54 473

   Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(тис грн)129 18456 493-72 691

   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн)26 27231 039+4 767

   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування(тис грн)9 9459 728-217

   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці(тис грн)35 26130 828-4 433

   Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами(тис грн)299 413170 098-129 315

   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками(тис грн)405404-1

   Поточні забезпечення(тис грн)1 490--1 490

   Інші поточні зобов’язання(тис грн)73 29947 455-25 844

   Довгострокові забезпечення(тис грн)35 87546 330+10 455

   Разом643 671479 375-164 296

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність 

податкового боргу) та зборів

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

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, правильність 

відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 

«Зареєстрований (пайовий) 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 
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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 року.

За даною редакцією, зареєстрований статутний капітал Товариства складає 30 973 660,00 грн(Тридцять мільйонів 

дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 3 

097 366(три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 

10,00 грн(Десять гривень 00 копійок) кожна і розподіляється між Учасниками наступним чином:

    №АкціонерКількість акцій(шт.)Загальна номінальна вартість(грн)Частка у статутному капіталі(%)

  1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"1 548 

  68315 486 83050,0

    2GARENSIA ENTERPRISES LIMITED695 1456 951 45022,44

 3ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" (Закритий не диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

   "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ")774 3307 743 30024,99

    4ІНШІ АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ  ЗГІДНО РЕЄСТРУ 79 208792 0802,57

   ВСЬОГО3 097 36630 973 660100,00

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

 •Зареєстрований (пайовий) капітал –  30 974 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Статутний капітал зареєстровано в розмірі 30 973 660,00 грн(Тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі 
шістсот шістдесят гривень 00 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 3 097 366(Три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) 

простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн(Десять гривень 00 копійок) кожна.

   Акції ТоваристваКількість акцій(шт.)Номінальна вартість акцій(грн.)Частка у Статутному капіталі(%)

    Прості іменні3 097 36610,0100

Статутний капітал сплачено в розмірі 30 973 660,00 грн(Тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот 

шістдесят гривень 00 копійок).

Неоплачений капітал – відсутній.

За даною редакцією, зареєстрований статутний капітал Товариства складає 30 973 660,00 грн(Тридцять мільйонів 

дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят гривень 00 копійок) та розподіляється між Учасниками наступним 

чином:

    №АкціонерКількість акцій(шт.)Загальна номінальна вартість(грн)Частка у статутному капіталі(%)

  1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"1 548 

  68315 486 83050,0

    2GARENSIA ENTERPRISES LIMITED695 1456 951 45022,44

 3ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" (Закритий не диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

   "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ")774 3307 743 30024,99

    4ІНШІ АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ  ЗГІДНО РЕЄСТРУ 79 208792 0802,57

   ВСЬОГО3 097 36630 973 660100,00

Протягом 2020 року була чинна редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

відповідно до Протокол № 1/2019 від 25 квітня 2019 року.

Статутний капітал Товариства становить 30 973 660,00 грн (Тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот
 шістдесят гривень 00 копійок), який поділено на 3 097 366,00(Три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят 

шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн(Десять гривень 00 копійок) кожна.

Станом на 31.12.2020 року статутний капiтал Товариства сформований та сплачений повнiстю. 

Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними консолідованої фінансової 
звітності(які аудитор підтверджує) наступна: 

 •Зареєстрований статутний капітал – 30 974 тис  грн;
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 •Сплачений статутний капітал – 30 974 тис грн;
 •Неоплачений капітал – відсутній.

Внесені для формування статутного капіталу кошти були використані на здійснення професійної діяльності 
Товариства.

Станом на 01.01.2020 року нерозподілений прибуток становив 788 203 тис грн, станом на 31.12.2020 року 

нерозподілений прибуток становить 872 511 тис грн.

Структура власного капіталу Товариства:

   Стаття БалансуКод рядкаНа початок звітного року, тис грн.На кінець звітного року, тис грн.

   Зареєстрований (пайовий) капітал140030 97430 974

   Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401--

   Капітал у дооцінках1405209 289196 722

   Додатковий капітал141099 24298 678

   Емісійний дохід1411--

   Накопичені курсові різниці1412--

   Резервний капітал14155 1425 142

   Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)1420788 299872 511

   Неоплачений капітал1425--

   Вилучений капітал1430--

   Інші резерви1435--

   Усього14951 132 9481 204 027

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у консолідованій фінансовій 

звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звтності.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів
Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2020 року 

складають:

Необоротні активи                                          1 311 761 тис грн.

Оборотні активи                                              371 641 тис грн.

    РАЗОМ  активи                                         1 683 402 тис грн.

Довгострокові зобов’язання                           46 330 тис грн.

Поточні зобов’язання                                     433 045 тис  грн.

    РАЗОМ  зобов’язання                              479 375 тис  грн.

    Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання «плюс» 1 204 027 тис грн.

Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 1 204 027 тис грн.

Аналіз фінансового стану
Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано консолідовану фінансову звітність станом на 

31.12.2020 року, у складі: Консолідованого Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к, Консолідованого Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к, Консолідованого Звіту про рух грошових коштів 

(за прямим методом) (Форма № 3-к), Консолідованого Звіту про власний капітал (Форма № 4-к), Приміток до 

консолідованої фінансової звітності за 2020 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на підставі 
розрахунків наступних показників:Таблиця 

  ПОКАЗНИКОптимальне значенняФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ
   На 01.01.2020 р.На 31.12.2020 р.

   1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,25…0,50,170,29

   2. Коефіцієнт загальної ліквідності          >10,870,86

   3. Коефіцієнт структури капіталу<10,640,72

   4. Коефіцієнт рентабельності активівЯкнайбільше0,05%0,04%

Інформація про пов’язаних осіб

Відповідно до вимог МСА 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 запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких 

операцій.

 Протягом 2020 року пов’язанирми особами Товариства були:

 1.Акціонери Товариства : 

     № п/пНайменування юридичної (фізичної) особиКод за ЄДРПОУМісце знахо-дженняКількість акційВід загальної 
 кількості акційВид акцій

 1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ 

  ОБ'ЄДНАННЯ"3144393791021, квартал Гайового, б. 35 А,

   м. Луганськ, Луганська обл.1 548 68350%проста, бездоку-ментарна іменна
      2GARENSIA ENTERPRISES LIMITEDНЕ 251633Nafpliou, б. 15, оф. 2nd Floor, Limassol, 3025695 14522,44%проста, 
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бездоку-ментарна іменна
 3ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" (Закритий не диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

   "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ")34486135-232159501030, м. Київ, вул. Б.Хмельни-цького, б. 19-21       

  774 33024,99%проста, бездоку-ментарна іменна
      4Інші (менше 5% в СФ)--79 2082,57%проста, бездоку-ментарна іменна

      Всього3 097 366100%

 2.Ключовий управлінський персонал Товариства.

Протягом 2020 року операції з пов’язаними сторонами здійснювалися в рамках звичайної господарської діяльності 
Товариства.

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 

консолідованій фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що консолідована 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 

консолідованої 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 МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  наявність яких потребує 

необхідність проведення коригування консолідованої 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 МСА 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
Станом на 31.12.2020 року Товариство має поточні фінансові інвестиції на загальну суму – 89 009  тис грн, які 
представлені наступним чином:

  Об'єкт інвестуванняКод ЄДРПОУДоля в капіталі, %/ 

   В обсязі емісії, %Сума, тис. грн.Вид цінних паперів тощо (боргові, пайові)Форма внеску (грошова, інше)

    ТОВ КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» ПЗНВІФ «ГІЗ ПЕРШИЙ»39669584-89 009Інвестиційні сертифікати
 іменнігрошова
    Разом-89 009--

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

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

достатньо високою
В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов’язань, 

ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено. 

Інформація щодо іншої консолідованої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових 

актів 

Перевірка іншої консолідованої 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 консолідованою фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до персоналу Товариства та 

аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між консолідованою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та 

іншою інформацією не встановлено.

ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є КОНСОЛІДОВАНОЮ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом консолідованої 
фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією.

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. Аудитор зазначає, що інформація 
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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 Товариства. 

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 консолідованої 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 Товариства:

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 аудитора; 

7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності. 
Протягом 2020 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р №2258. Аудитор не надавав 

безпосередньо або опосередковано послуги Товариству, які зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р №2258.

АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ 

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 виявлення помилок та викривлень на середньому рівні. Виконуючи 

оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 

подання суб’єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, а також оцінку відповідності використаних 

облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання 

консолідованої 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 Товариством 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 економічного 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 Товариства. 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
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 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 консолідованою фінансовою звітністю АТ 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"за звітний період. Звіт про управління, що надається АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 

складено на виконання Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - 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. 

ІНША 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 консолідовану фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. 
Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво Товариства. Наша думка про консолідовану 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 консолідованої фінансової звітності наш 

обов’язок полягає в ознайомлені з іншою інформацією і розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з 

консолідованою 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 Товариства 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 у Товариства 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 Генеральним директором, який виконує свої обов’язки 

згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту, внутрішніх Положень Товариства. Наглядова рада 

обирається загальними зборами і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням 

про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Кількісний склад сформованих 

органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.

Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До 

внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товаристві механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать 

соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон’юнктура, тощо. Зовнішнє середовище 

складається з факторів, якими Товариство може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй 

діяльності. До складових, на які Товариство може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Товариство 

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 довгострокові співвідношення з партнерами і
 суспільства в цілому.

ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Ключовий партнер з аудиту                                           м.п. _____________   Чирва  Дмитро Васильович                         

(сертифікат №001199

від 28.04.1994 р)              

Основні відомості про аудиторську компанію:

 Повна назва підприємстваПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

 Скорочена назва підприємства ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

 Ознака особиЮридична
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 Код за ЄДРПОУ21326993

 Юридична адресаУкраїна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

 Адреса фактичного місцезнаходженняУкраїна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

 Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів№ 0238 від 26.01.2001 року № 98

 Свідоцтво  про відповідність системи контролю якості№ 0244 Рішення АПУ №347/8 від 29.06.2017 видане 

Аудиторською Палатою України
 Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринкувключено до 

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

 МісцезнаходженняУкраїна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

 Дата та номер договору на проведення аудиту№ 08.25-617-Д  від 12.04.2021 року
 Дата початку та дата закінчення проведення аудитуз 12.04.2021 року по 23.04.2021 року

 Дата складання аудиторського висновку23.04.2021 року
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність за 2020 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського 

обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, 

пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, у рамках консолідованої фінансової 

звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання 

інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, у рамках 

консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими  

стикається емітент у своїй господарській діяльності.

                                Генеральний директор                                                            А.Л. Поліщук
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Дата 

виникнення

 події

Дата оприлюднення 

Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку

Вид інформації

XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду

1 2 3

10.06.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.06.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.07.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.11.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна 

пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")
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