
Титульний аркуш

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Проміжна 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          квартал              року3 2021

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

29.10.2021

№ 08.25-17633

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

Проміжну інформацію 
розміщено на  власному веб-
сайті учасника фондового 
ринку

http://voe.com.ua/shareholders/corporate_information/kvartalna-
informaciya-emitenta-cinnyh-paperiv-za-3-kvartal-2021

(URL-адреса сторінки)

29.10.2021

(дата)

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 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 на окремі види діяльності. X

3. Інформація про посадових осіб емітента. X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; X

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції. X

5. Відомості про цінні папери емітента:

    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.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 

вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 

заінтересованість.

10. 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 та 

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

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 

іпотечним боргом. 

17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 

активів до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

20. 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).

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. X
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23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації. X

26. Примітки. X

Види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду заКВЕД:

 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.

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

До інформації про господарську та фінансову діяльність емітента входить: інформація про зобов'язання та 

забезпечення емітента; інформація про обсяги реалізації основних видів продукції; інформація про собівартість 

реалізованої продукції.

Інформація про зобов"язання емітента: за облігаціями (за кожним власним випуском); за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним випуском); за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском); за векселями; за 

іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом); за фінансовими 

інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): - відсутня.

Інформація про обсяги виробництва основних видів продукції - відсутня.

В відомостях про цінні папери емітента: - наведена інформація щодо випуску акцій емітента.

Облігації емітентом не випускались.

Інші цінні папери емітентом не випускались.

Похідні цінні папери емітентом не випускались.

За звітний період Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.

Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня.

Вчинення значних правочинів в звітному періоді не відбувалось.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні 

товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня.

Боргові цінні папери емітентом не випускались.

Інформація про конвертацію цінних паперів відсутня.

Інформація про заміну управителя відсутня.

Інформація про керуючого іпотекою відсутня.

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  відсутня.

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом 

відсутня.

Інформація про іпотечне покриття відсутня.

Інформація про заміну іпотечних активів у складі 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 про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 

облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які

 відбулись протягом звітного періоду відсутня.

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до 

складу іпотечного покриття відсутня.

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних 

паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній.

Проміжна фінансова звітність емітента складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт  про  рух  грошових  коштів  складений  та  передбачає  визначення  руху грошових  коштів  за прямим  методом.
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АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" не проводило перевірку проміжної фінансовщї звітності суб'єктом аудиторської 

діяльності за 9 місяців 2021 року.
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

35.13

43.21

33.14

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Розподілення електроенергії

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання

Електромонтажні роботи

3. Територія (область) Вiнницька

20.07.2004

30973660,00

2. Дата проведення державної реєстрації

4. Статутний капітал (грн)

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

05. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі

06. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії

 41217. Середня кількість працівників (осіб)

9. Органи управління підприємства:   

Органами управління АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" є : 
- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;

- Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства (колегіальний) - Дирекція Товариства;

- Ревізійна комісія Товариства.

10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, якщо 

засновник – юридична особа

Ідентифікаційний код 

юридичної особи, 

якщо засновник – 

юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник – 

юридична особа

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 

засновників емітента перевищує двадцять, 

зазначається загальна кількість фізичних осіб:

На момент створення Товариства - Держава 

в особі Міністерства енергетики та 

електрифікації України

00001094вул. Хрещатик, буд. 30, м. Київ, 

Київська обл., Україна, 01601
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11. 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
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії Дата 

видачі

Орган державної влади, що 

видав ліцензію

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності)

1 2 3 4 5

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).

Серія АЕ № 

458637

07.07.2014 Міністерство освіти і науки 

України

Опис:   Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, є дійсною 

необмежений  період часу, починаючи з 03.06.2014 р. Ліцензія безстрокова згідно Закону України

  № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності " від 02.03.2015 р. (зі змінами).

Розподіл електричної 

енергії

№ 1414 13.11.2018 Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг

Опис:   Прогноз щодо продовження терміну 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.
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1 2 3 4 5

Провадження 

господарської діяльністі з

 будівництва об’єктів, що 

за класом наслідків 

(відповідальності) 

належать до об’єктів із 

середніми та значними 

наслідками (СС2, СС3).

наказ № 14-Л 26.02.2020 Державна архітектурно-

будівельна інспекція

Опис:  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 терміну дії виданої ліцензії: 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).
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V. Інформація про посадових осіб емітента

Генеральний директор

Поліщук Андрій Леонідович
1978

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. (2013 р.)

20

ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 00130694, комерційний директор

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.

Член Дирекції

Кисленко Людмила Миколаївна
1963

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

37

ПАТ по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз", 20578072, в.о. заступника голови 

правління з фінансових та економічних питань

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, 
Положенням про виконавчий орган  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",  іншими внутрішніми 

нормативними документами Товариства.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Дирекції

Чеченєв Олександр Вікторович
1955

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

36

Державне підприємство"Національна енергетична компанія "Укренерго", 00100227, 

начальник відділу внутрішнього контролю відокремленого підрозділу 
"Головдерженергонагляд"

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, 
Положенням про виконавчий орган  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",  іншими внутрішніми 

нормативними документами Товариства.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.

Член Дирекції

Тарарака Олексій Вікторович
1980

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

технологічний університет, магістр права (2017 р.).

18

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, Положенням про виконавчий орган  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",  іншими 

внутрішніми нормативними документами Товариства.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Дирекції

Казьмірук Олег Іванович
1981

Вінницький національний технічний університет, електричні станції, 
магістр з електротехніки (2005 р.)

13

ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 00130694, заступник директора технічного з 
перспективного розвитку

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, 
Положенням про виконавчий орган  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",  іншими внутрішніми 

нормативними документами Товариства.
На підставі рішення Наглядової ради АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  від 25.03.2021р. (протокол № 

25/03/2021 від 25.03.2021р.): обрано з 26.03.2021р. Казьмірука Олега Івановича (директора 
Сервісного Центру АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО") членом Дирекції АТ 

"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Рішення про обрання прийнято на підставі подання Генерального 

директора АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.

Член Дирекції

Кравець Руслан Борисович
1974

Українська академія внутрішніх справ, юрист (1996 р.)

29

ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 00130694, заступник директора з КБІ з інвестицій

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, 
Положенням про виконавчий орган  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",  іншими внутрішніми 

нормативними документами Товариства.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Дирекції

Железнов Григорій Миколайович
1958

Дніпропетровський інженерно-будівельний  інститут, інженер-будівельник 

(1985р.)

41

ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 00130694, заступник директора з КБІ з капітального 

будівництва - начальник управління  капітального будівництва

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, 
Положенням про виконавчий орган  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",  іншими внутрішніми 

нормативними документами Товариства.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.

Член Дирекції

Даниленко Сергій Валерійович
1972

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

25

ВАТ "АК "Вінницяобленерго", 00130694, директор СО "Замостянські ЕМ"

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, 
Положенням про виконавчий орган  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",  іншими внутрішніми 

нормативними документами Товариства.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Дирекції

Степанець Віктор Іванович
1973

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

26

ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", 38449817, начальник відділу виробничо-технічного 

розвитку

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Член Дирекції керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, 
Положенням про виконавчий орган  АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",  іншими внутрішніми 

нормативними документами Товариства.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.

Головний бухгалтер

Лісних Наталія Михайлівна
1977

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

24

АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 00130694, заступник головного бухгалтера з бухгалтерського 

обліку

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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". 

Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Голова Наглядової ради

Бойко Ігор Іванович
1965

Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, інженер-механік 

(1989р.)

32

Представництво "Energy Standard Group S.A.", д/н, радник

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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".

Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось. 
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня. 
Посадова особа є акціонером АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента у розмірі 0,000032 %. 

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.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Наглядової ради

Івахно Віталій Валерійович
1971

Запорізький індустріальний інститут, інженер електронної техніки (1993 

р.), Запорізький державний університет, економіст (1999 р.)

27

ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", 36018342, радник Генерального директора з 
фінансово-економічних питань

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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".

Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
Посадова особа є акціонером АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента у розмірі 0,000032 %. 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.

Член Наглядової ради

Патлавський Руслан Анатолійович
1984

Чернівецький Національний Університет, магістр міжнародних відносин 

(2006 р.)

13

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна", 34486135, заступник директора відділу 
інвестиційно-банківських послуг

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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".

Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
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.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Наглядової ради

Кустова Вікторія Леонідівна
1982

Національний технічний університет України "Київський політехнічний 

інститут", інженер з комп'ютерних систем (2005р.); ПВНЗ "Міжнародний 

університет фінансів", магістр з фінансів (2008р.).

18

ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", 21656006, особистий помічник директора

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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".

Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
Член Наглядової ради не є: акціонером емітента, представником акціонера, представником групи 

акціонерів. Член Наглядової ради є незалежним директором.

Член Наглядової ради

Менщиков Микола Прокопович
1960

Київське вище загальновійськове командне училище, референт-перекладач 

(1981р.); Військова академія ім. М.В.Фрунзе (1992р.)

44

ТОВ "ГРУПА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СТАНДАРТ-Україна", 30056560, директор

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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".

Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
Член Наглядової ради не є: акціонером емітента, представником акціонера, представником групи 

акціонерів. Член Наглядової ради є незалежним директором.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Голова Ревізійної комісії

Петрикова Олена Анатоліївна
1968

Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, інженер 

електронної техніки (1990 р.), Європейський Університет Фінансів, 
фінансист (2008 р.)

31

ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", 38449817, начальник відділу фінансів

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.

Член Ревізійної комісії

Дегтярьов Юрій Вікторович
1982

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

18

Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", 31443937, 

провідний юрисконсульт правового департаменту

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Ревізійної комісії

Камарицький Юрій Сергійович
1982

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

19

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 

УКРАЇНА", 34486135, провідний спеціаліст з фінансової роботи

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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.
Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалось.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи емітента відсутня.
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Види зобов‘язань Дата 

виникнення

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис-

тування коштами 

(відсоток річних)

Дата 

погашення

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. 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 (усього):

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

42892

0

445299

541191

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

53000Кредити 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 30.09.2021 53000 13,5 31.12.2021
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у грошовій 

формі

(тис. грн)

у відсотках

 до всієї 

виробленої

 продукції

у натуральній

 формі 

(фізична 

одиниця 

виміру**)

у 

натуральній 

формі 

(фізична 

одиниця 

виміру**)

у відсотках

 до всієї 

реалізо-

ваної 

продукції

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№

з/п

Основні 

види 

продукції* у грошовій 

формі

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7

0,00 0 2 122 851 тис. 

кВт*год

д/н 98,771 Послуги з 

розподілу 

електроенергії

2022981,00
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Відсоток від

 загальної 

собівартості 

реалізованої

 продукції 

(у відсотках)

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№

з/п

Склад витрат

31 2

191 Матеріальні витрати

33,82 Витрати на оплату праці

7,33 Відрахування на соціальні заходи

6,44 Амортизація

31,65 Вартість купованої електроенергії

© SMA 001306943 кв. 2021



VII. Відомості про цінні папери емітента

Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу, 

що зареєстрував випуск

Міжнарод-

ний ідентифі-

каційний 

номер

Тип цінного 

папера

Форма 

існування та 

форма випуску

Номі-

нальна 

вартість 

(грн)

Кількість 

акцій (шт.)

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 

статутному

 капіталі (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.07.2010 29/02/1/10 Вінницьке територіальне 

управління Державної комісії 

з цінних паперів та фондового

 ринку

UA4000083224 10,00 3097366 30973660,00 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Акції АТ "Вінницяобленерго" не включені до Біржового списку ДП "Фондова 

біржа 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.

Акція проста 

бездокументарна 

іменна

Бездокументарні 

іменні

© SMA 001306943 кв. 2021



1. 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 Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

акціонерного товариства, наданого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.04.2021 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 Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

акціонерного товариства, наданого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.04.2021 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 

Вікторівна, 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

© SMA 001306942021 р. 



2. 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

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску

Загальна 

номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими обмежено (шт.)

Міжнародний 

ідентифікаційний

 номер

Кількість акцій

 

у випуску (шт.)

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)

1 2 5 6 73 4 8

08.07.2010 10,00 3089797 7569UA4000083224 309736629/02/1/10 0

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 Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, 

наданого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.04.2021 року, кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено: 7569 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.

© SMA 001306943 кв. 2021 р.



Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.30.09.2021
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2021.10.01

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, 21050, (0432) 52-50-59

КОДИ

ВІННИЦЯ

Організаційно-

правова форма 

господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 4121

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

25981 28877

35861 45722

1271435 1382600

2269442 2483386

998007 1100786

0 0

0 1155

33 33

0 0

0 0

1311761 1443284

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

422 4221045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

4010 13352

29991 42229

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

© SMA 001306943 кв. 2021



17867 30789

17867 30789

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

124626 141218

29484 268215

5238 366

5133 0

0 0

0 0

29485 124339

37293 33354

37293 33354

843 1368

371641 643959

0 0

1683402 2087243

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

   

   

0 01166    Готівка

89009 01160Поточні 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

37796 443101190Інші оборотні активи

1 2 3 4

© SMA 001306943 кв. 2021



     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

196722 187488

98678 98212

0 0

0 0

5142 5142

872511 1224236

0 0

0 0

0 0

46330 36618

46330 36618

87000 53000

0 0

0 0

56493 35602

433045 504573

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 1204027 1546052Усього 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 46330 36618    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 31039 42892    розрахунками з бюджетом

1621 0 16545        у тому числі з податку на прибуток

1625 9728 10308    розрахунками зі страхування

1630 30828 34751    розрахунками з оплати праці

1635 170098 223735Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 404 403Поточна 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 47455 103882Інші 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 30.09.2021 року залишкова вартiсть основних засобiв становить 1382600 тис.грн. У тому числi: будинки, споруди 

та передавальнi пристрої - 575269 тис.грн.; машини та обладнання - 699507 тис.грн.; транспортнi засоби - 52213 

тис.грн.;інструменти , прилади,інвентар (меблі) - 53128  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 9 місяців  2021 року нарахована амортизацiя основних засобів склала - 

103965 тис.грн. Зарахування запасiв на баланс Товариства проводилось за первiсною вартiстю. На кiнець звiтного 

перiоду сума запасiв складає 30789 тис.грн. Переоцiнки запасiв у 2021 роцi не проводилось. На 30.09.2021 року на 

балансi Товариства рахується дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги в сумi 141218 тис.грн. На дату 

балансу було проведено розрахунок резерву сумнівних боргів. Станом на  30.09.2021  року резерв сумнівних боргів 

за товари, роботи послуги складає 8 675 тис.грн.

1700

1800

1900

0 0

0 0

1683402 2087243

     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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2021.10.01

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 9 місяців 2021 року

2220

Дохід від участі в капіталі

2066566 1564112

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1645543 1423823

421023 140289

0 0

0 0

0 0

0 0

128517 126110

0 0

96611 92005

0 0

30732 41263

0 0

0 0

422197 133131

0 0

89555 44146

7710 2470

0 0

89137 32824

0 0

418048 142942

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

3143 959Інші 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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342491 117673

0 0

844239 705922

643243 599009

133385 124457

106950 72718

45070 54661

1772887 1556767

3097366 3097366

3097366 3097366

110,57 37,99

110,57 37,99

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 9 місяців 2021 року склав 342491 тис.грн.

(75557) (25269)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 0

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 0

0 0

0 0

342491 117673

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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2021.10.01

КОДИ

00130694

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2021 року

2152542 2101979

0

6761 6066

591539 0

894 210

68

0 0

0 0

24247 285119

510296 484038

379794 283583

147796

8744

29956 16504

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

20

186469

139446

72 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

9184 6633020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

1600008 11118443100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

135551 1281863110Відрахувань на соціальні заходи

53879 54823116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

29169 18398

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

119769 3598923190Інші витрачання

39102 284083195Чистий 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    

0 327323200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:

    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Залишок коштiв на початок 2021 року склав  37293 тис.грн. Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 

39 102 тис.грн. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав 0 тис.грн. Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав    -

43041 тис.грн. Залишок коштiв накінець  30.09.2021 року склав  33354 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

0 327323295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:

    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

1 13355Сплату дивідендів

175000 4642493305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:

Власного капіталу

209000 4967763350Погашення позик

1155 03345Витрачання на:

Викуп власних акцій

7885 24703360Витрачання 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

(43041) (34998)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(3939) 261423400Чистий рух грошових коштів за звітний період

37293 128483405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

33354 389903415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2021.10.01

КОДИ

00130694

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Звіт про власний капітал

за 9 місяців 2021 року

30974 196722

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 1967224095Скоригований 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

98678 5142

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

98678 5142

0 0

0 0

872511 0

0

0 0

342491 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

872511 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1204027

0

342491

0

0

0

0

0

1204027

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: За 9 місяців  2021 року змiн у статутному капiталi Товариства не вiдбувалось. Власний капiтал на 30.09.2021 року складає 1546052 тис.грн. 

Капітал у дооцінках складає 187488 тис.грн. Додатковий капiтал на 30.09.2021 року складає 98 212 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 9234 тис. грн.  

за поточний рік. Змiни додаткового капiталу вiдбулись за рахунок нарахування амортизацiї на безкоштовно отриманi активи на 466 тис.грн.

ПОЛІЩУК Андрій Леонідович

ЛІСНИХ Наталія Михайлівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0
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Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

                                              Примітки до фінансової звітності
                          АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО »
                                                     за  9 місяців 2021 року.

   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 8 структурних одиниць.
  Перелiк структурних одиниць АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" станом на 30.09.2021 року:
СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ЖМЕРИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 
Код ЄДРПОУ ВП:25510274,
Місцезнаходження: Україна, 23100, Вінницька обл., місто Жмеринка, вул.Асмолова, будинок 10. 

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ВІННИЦЬКІ ЦЕНТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 
Код ЄДРПОУ ВП:25512876, 
Місцезнаходження: Україна, 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ГНІВАНСЬКЕ 
ШОСЕ, будинок 2. 

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

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ГАЙСИНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 
Код ЄДРПОУ ВП:25509897,
Місцезнаходження: Україна, 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул.Богуна І.,
 будинок 122. 

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

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ВІННИЦЬКІ МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО",
Код ЄДРПОУ ВП:25509880,
Місцезнаходження: Україна, 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, 
будинок 174.

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ "ВІННИЦЬКІ СХІДНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", 
Код ЄДРПОУ ВП:25510216, 
Місцезнаходження: Україна, 22700, Вінницька обл., Іллінецький р-н, місто Іллінці, ВУЛИЦЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 33. 

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

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";
 -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 та 2021 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, за 2020 рік 
та 9 місяців 2021 року, що є одним з головних досягнень. 
  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 
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технологічного обладнання електромереж;
   -забезпечення одержання прибутку не нижче запланованого рівня.

   2.  Основа підготовки, затвердження і подання фінансової звітності.

  Фінансова звітність АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 9 місяців 2021 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 9 місяців 2021 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 чинній на 1 січня 2021 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 Украiнi.

  Данi фiнансової' звiтностi, складеної в 2020 роцi на пiдставi МСФЗ, використанi в якостi 
порiвняльних даних для складання фiнансових звiтiв по МСФЗ за звiтний перiод – 9 місяців 2021 
року.

  Чистий прибуток по Товариству за 9 місяців 2021 року склав 342 491 тис.грн., (117 673 тис.грн. 
за 9 місяців 2020 року).
 
  Поточнi зобов'язання Товариства не перевищували поточнi активи.
  В результатi операцiйної дiяльностi отриманi суттевi 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.

  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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  3.  Суттєві положення Облікової політики

  Облікова політика Товариства відповідає положенням МСФЗ, що вступили в силу на кінець 
31.12.2020 року по відношенню до річних періодів, які починаються з 01 січня 2021 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 30.09.2021 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 2021 року та пізніших періодах.

  Нові стандарти та тлумачення , що набули чинності з 1 січня 2021 року.
  Нові стандарти, що набули чинності з 1 січня 2021 року.
  МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, 
що починається з 1 січня 2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти».
  МСФЗ 17  застосовувується 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, компанія в разі заключення відповідних договорів страхування має
 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.
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  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  
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 
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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 
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.
  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.
  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.

  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 
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 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 еквіваленти

   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 
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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.

  Податки на прибуток

  Витрати  з податку на прибуток  визначаються і відображаються у фінансовій звітності 
Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
  Поточний податок розраховуєтъся виходячи з оподатковуваного прибутку за 9 місяців 2021 
року, розрахованого у вiдповiдностi з дiючим українським законодавством, з використанням 
нормативних ставок податку, iснуючих на дату балансу (2020 рiк- 18%, 2021 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 (2020 рiк - 18%, 2021 рiк- 18 %).
  Вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тому випадку, якщо передбачається отримання
 оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна реалiзувати тимчасовi рiзницi.
  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 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 
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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.

  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 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 nунктi 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;
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   -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.

   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.

   5.  Огляд основних принципів бухгалтерського обліку, які застосовувалися у звітному періоді

  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 30.09.2021 р
                                                                                     тис. грн                                 тис. грн.
Первісна вартість                                                         29 991                                  42 229
Накопичена амортизація                                             25 981                                  28 877
Залишкова  вартість                                                     4 010                                    13 352

  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) / Інші основні засоби (101 рах.) / Бібліотечні  фонди (111) / 
 МНМА (112) /Всього (тис. грн.)
На 01.01.2021 р.

      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
Дооцінка

    Первісна вартість  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Надходження за період

     Первісна вартість  64 362 / 52 972 / 20 046 / 32 346 / 0 / 0 / 45 451 / 215 177
   Інші зміни  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

      Первісна вартість  1 301 / 0  / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 301
     Накопичена амортизація 580 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 580

     Залишкова вартість  721 /0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 721
Вибуття за період
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    Первісна вартість  157 / 24 / 207 / 0 / 0 / 19 / 826 / 1 233
   Накопичена амортизація  133 / 24 / 184 / 0 / 0 / 19 / 826 /1 186

     Залишкова вартість  24 / 0 / 23 / 0 / 0 / 0 / 0 / 47
Інше вибуття за період

    Первісна вартість  0 / 1301 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1301
  Накопичена амортизація  0 / 580 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 580

   Залишкова вартість  0 / 721 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /721
      Нарахування амортизації  22 837 / 24 270 / 6 762 / 4 645 / 0 / 0 / 45 451 /103 965

   Інші зміни  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
На 30.09.2021 р. 

       Первісна вартість  1 133 065 / 926 154 / 123 431 / 108 291 / 2 483 / 466 / 189 496 / 2 483 386
      Накопичена амортизація  557 796 / 226 647 / 70 303 / 56 078 / 0 / 466 / 189 496 / 1 100 786

      Залишкова вартість  575 269 / 699 507 / 53 128/ 52 213 / 2 483 / 0 / 0 / 1 382 600

  Запаси
  Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів здійснювалась по методу ФІФО. 
  Балансова вартість запасів на кінець 31.12.2020 року складає 17 867 тис.грн., та станом на 
30.09.2021 року склала 30 789 тис.грн., у тому числі (тис.грн.):
                                                                                    Станом на                      Станом на
                                                                                   31.12.2020 р.                30.09.2021 р. 
Сировина і матеріали                                                 9 968                           16 005      
Паливо                                                                         5 607                            5 833      
Запасні частини                                                          2 233                            8 832      
Малоцінні та швидкозношувані предмети                 59                                 119     
Товари                                                                                0                                   0
Всього по ряд. 1100 балансу                                17 867                           30 789

  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
                                                                    31.12.2020 р.           30.09.2021 р.
Заборгованість за видані позики 
 робітникам підприємства                              33                                   33
 заборгованість за електроенергію                 0                                     0

  Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти 
місяців із дати балансу складає  141 218 тис. грн., у тому числі заборгованість за товари, роботи, 
послуги :  124 339 тис. грн.

  Склад поточної дебіторської заборгованості (тис.грн.): 
                                                                                                   Станом на          Станом на                   
                             
                                                                                                  31.12.2020 р.    30.09.2021 р.   
Дебіторська заборгованість по основній діяльності по 
розрахункам з іноземними підприємствами                                   0                    0
Дебіторська заборгованість по основній діяльності по      
 розрахункам з підприємствами України                                124 626             141 218
 Фінансова дебіторська заборгованість:
      - за виданими авансами                                                       29 484              268 215
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      - по розрахункам з бюджетом:                                                                                                           
    
      - з ПДВ                                                                                          0                      0  
      - з податку на прибуток                                                         5 133                    0
      - пільги та субсидії                                                                         0                    0    
      - плата за землю                                                                            10                    0
      - ПДФО                                                                                             0                    0
      - інші податки                                                                                 95               366                 
      - інша поточна дебіторська заборгованість                     29 485            124 339
Всього по ряд.балансу 
1125+1130+1135+1155                                                           188 833            534 138

  Аналіз якості фінансової дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської 
заборгованості наведено такими показниками (тис.грн.):
                                                                              Станом на         Станом на
                                                                             31.12.2020 р.   30.09.2021 р.   
1.Заборгованість, за строками непогашення
 до 12 місяців,  по розрахункам з клієнтами       
 (Україна)                                                                124 364            141 218

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

  Кредиторська заборгованість.
  Станом на 30 вересня 2021 року Товариство  не має кредиторської заборгованості по 
довгостроковим фінансовим  зобов’язанням, але має поточну заборгованість по фінансовим 
зобов’язанням  в сумі 53 000 тис. грн.
  Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2020 року складає  433 045  
тис. грн.,  на 30 вересня 2021 року складає 504 573 тис. грн., у тому числі:
                                                                                                           Станом на        Станом на
                                                                                                         31.12.2020 р.   30.09.2021  р
                                                                                                             тис. грн              тис. грн.
Короткострокові кредити банків                                                      87 000          53 000                     
поточна заборгованість за довгостроковими

 зобов’язаннями:                                                                                   
 поточна заборгованість за товари, роботи, послуги                      56 493              35 602

по розрахункам з бюджетом                                                             31 039               42 892
по розрахункам зі страхування                                                           9 728                10 308

 по розрахункам з оплати праці                                                          30 828                34 751
 по розрахункам  з одержаних авансів                                            170 098               223 735

  по розрахункам з учасниками по дивідендам                                      404                      403
інші поточні зобов’язання                                                                47 455               103 882
Всього по ряд. Балансу
1600+1615+1620+1625+1630+1635+
+1640+1690                                                                                      433 045              504 573
  
  Кредиторська заборгованість з основної діяльності складається із заборгованості за товари, 
роботи, послуги та одержаних авансів у сумі  226 591 тис. грн. станом на 31.12.2020 року, у сумі  
259 337 тис. грн. станом на 30.09.2021 року.

  Відстрочені податкові зобов’язання та активи.
 Станом на 31.12.2020 року тис.грн.
Відстрочені податкові зобов’язання: 

 на початок звітного року 0
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Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року   422

Використано  відстрочених податкових  зобов’язань за рахунок поточного податку на прибуток   
0
Використано  відстрочених податкових активів за рахунок поточного податку на прибуток  0
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.

  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;
   -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
  9 місяців 2021 р . / 9 місяців 2020 р., тис.грн.:

 Дохід від надання послуг розподілу  2 023 056 / 1 509 487
 Дохід від реалізації реактивної електроенергії  25 268 / 25 769

Дохід від реалізації електроенергії для 
врегулювання небалансів електроенергії    18 242 / 28 856

 Всього (Форма №2 ряд.2000)     2 066 566 / 1 564 112

   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 9 місяців 2021 року наведено в наступних 
таблицях:

  Інші операційні доходи
 9 місяців 2021 р . / 9 місяців 2020 р., тис.грн.:

 Операційна оренда активів  21 837 / 22 168
 Операційна курсова різниця  0 / 0
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 Реалізація оборотних активів  5 458 / 811
 Штрафи, пені, неустойки  239 / 254

 Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально-культурногопризначення 0 / 536
 Доходи від іншої операційної діяльності (додаткові роботи та послуги) та інші доходи  100 983/ 

102 341
 Всього (Форма №2 ряд.2120)    128 517 / 126 110

  Інші операційні витрати
 9 місяців 2021 р . / 9 місяців 2020 р., тис.грн.:

 Операційна оренда активів  1 634 / 2 079
 Операційна курсова різниця  0 / 0
 Реалізація оборотних активів 2 268 / 1 221

 Штрафи, пені, неустойки  0 / 6 961
Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення  327 / 1 521

 Резерв сумнівних боргів  0 / 1 177
 Витрати від іншої операційної діяльності (додаткові роботи та послуги) та інші витрати  26 503 / 

28 304
 Всього (Форма №2 ряд.2180)  30 732 / 41 263

  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
 9 місяців 2021 р . / 9 місяців 2020 р., тис.грн.:
Дисконт по дебіторській заборгованості  3 143 / 959

 Всього (форма №2 ряд.2220)  3 143 / 959

  "Інші фінансові витрати" містить доходи:
 9 місяців 2021 р . / 9 місяців 2020 р., тис.грн.:

 Відсотки банку по кредиту   7 710 / 2 470
 Ефект дисконту по довгострокових активах та зобов’язаннях  0 / 0

 Всього (форма №2 ряд.2250) 7 710 / 2 470

  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:
 9 місяців 2021 р ., тис.грн.:

 Податок на прибуток – поточний 75 557
Використано  відстрочених податкових активів за рахунок поточного податку на прибуток  0
Використано  відстрочених податкових зобов’язань за рахунок поточного податку на прибуток 0

 Витрати з податку на прибуток за 9 місяців 2021 року:   75 557
                                                                                                   
  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 
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запитання та інші короткотермінові високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення 
не більше трьох місяців.

  Залишок грошових коштiв по Товариству становить:
     Станом на 31.12.2020 року          37 293 тис.грн.
     Станом на 30.09.2021 року          33 354 тис.грн.

  Чистий рух грошових коштiв за 9 місяців 2021 року склав:
 у тому числі за рахунок

                 операцiйної дiяльностi: 39 102 тис.грн.
                Iнвестицiйної дiяльностi:        0 тис.грн.

                   Фiнансової дiяльностi :     - 43 041 тис.грн.
 

  Звіт про власний капітал  ( форма 4 )
  В  примітках  до  звіту  розкривається  інформація  про  призначення  і  використання  кожного  
елементу  власного  капіталу.

  Станом на 30 вересня 2021 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  Товариства станом на 30.09.2021 року складає   1 546 052 тис. грн., у тому  
числі (тис. грн.):
  Статутний  капітал –       30 974 

   Капітал у дооцінках, який складається з резерву переоцінки 
  основних засобів : –      187 488 
  Додатковий  капітал –    98 212
  Резервний  капітал –       5 142 
  Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить –    1 224 236
  Всього по розділу 1 Власний капітал  –    1 546 052
  На кінець звітного періоду тобто на 30.09.2021 року нерозподіленний прибуток збільшився на 
суму амортизації резерву переоцінки основних фондів у розмірі 9 234 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 недиверсифікований 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                                         ПОЛІЩУК А.Л.

Головний бухгалтер                                             ЛІСНИХ Н.М.
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ХV. Проміжний звіт керівництва

                                                      Проміжний звіт керівництва 

                             АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

                                                                                                                                                                       

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. 

  За 9 місяців 2021 року 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. На 2021 рік Товариству затверджено жорсткі тарифи на розподіл

 електроенергії, що з урахуванням росту цін зменшує наші можливості в надходженні реальних 

коштів, в той час, коли потреби в них зростають.

  Головним завданням економічної і фінансової служб 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.

  9 вересня 2021 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП), схвалено остаточні зміни до 

інвестиційної програми АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік. 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.

  22 вересня 2021 року на засіданні НКРЕКП, прийнято  постанову про схвалення Плану розвитку 

системи розподілу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2022-2026 роки. Основними напрямками 

даного Плану розвитку системи розподілу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на період 2022-2026 рр. 

(надалі «План розвитку») є будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж 

6(20) - 110 кВ в межах здійснення діяльності Товариства. План передбачає комплекс заходів, 

спрямованих на поліпшення технічного стану електричних мереж з урахуванням підготовки їх 

роботи в несприятливих погодних умовах, осінньо-зимовий період на 2022-2026 рр., що 

поліпшить надійність, якість та дозволить забезпечити безперервне електропостачання 

споживачів Товариства. До таких заходів відносяться модернізація та реконструкція кабельних та

 повітряних ліній, а також електрообладнання 6(20) - 110 кВ. Ряд заходів передбачає 

модернізацію і реконструкцію мереж з впровадженням перспективного устаткування, 

автоматизованих систем керування, систем релейного захисту та протиаварійної автоматики.

   Важливі події, які відбулися впродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову 

звітність.

    Постановою  Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 30 липня 2021 року № 1227 внесено зміни

 до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної 

енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» та встановлені граничні ціни на ринку «на добу наперед»  і 

внутрішньодобовому ринку. 

 Це призвело до різкого підвищення ціни на куповану електроенергію починаючи з серпня місяця 

поточного року, що значно збільшило вартість технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл, без визначення джерел їх відшкодування.
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  Опис основних ризиків та невизначеностей.

  

  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:

  -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 
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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.

 

                     Генеральний директор                                              ПОЛІЩУК Андрій Леонідович
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки це відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів 

бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, 

пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента,  і  про  те,  що  проміжний  звіт  

керівництва  включає  достовірне  та  об'єктивне  подання  інформації відповідно до  частини  

четвертої  статті  40-1  Закону  України  «Про  цінні  папери  та  фондовий  ринок».

                     Генеральний директор                                           ПОЛІЩУК Андрій Леонідович

                     Головний бухгалтер                                                ЛІСНИХ Наталія Михайлівна
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