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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

00131564 

4. Місцезнаходження 

76014Івано-Франківська д/вмісто Івано-Франківськ вулиця Індустріальна, будинок 34 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0342) 52 05 27(0342) 53 39 38 

6. Електронна поштова адреса 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у д/вд/в   

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на сторінці д/в в мережі Інтернет 

 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

Зміст 
 

1. Основні відомості про емітента: X 



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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - 

5. Інформація про рейтингове агентство - 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) - 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди - 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент - 

12. 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 - 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду - 

13. Опис бізнесу - 



14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - 

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - 

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

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

- 

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

- 

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

- 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного 
періоду 

- 



5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за 
станом на кінець звітного року 

- 

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

- 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - 

23. Основні відомості про ФОН - 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - 

27. Правила ФОН - 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) - 

30. Річна фінансова звітність - 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

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

- 

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

- 

34. Примітки 

1. Не заповнено: Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; Інформація щодо посади корпоративного секретаря; 
Інформація про рейтингове агентство, оскільки емітент є акціонерним товариством , яке не здійснювало публічне розміщення акцій. 2. Емітент не здійснював випуск процентних, дисконтних, цільових 
(безпроцентних) облігацій. 3. Емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів. 4. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів. 5. Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом 
звітного періоду. 6. У емітента не виникало зобов'язань за облігаціями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, 



фінансовими інвестиціями в корпоративні права. 7. Звіт про власний капітал: в рядку "інші зміни в капіталі" відображена вартість безоплатно отриманих основних засобів, які не відображаються в рядку 
"інший сукупний дохід", оскільки є іншим видом доходу. 8. Емітент має дочірні підприємства, однак консолідовану звітність не складає, оскільки активи дочірнього підприємства не є суттєвими. 9. У 
складі акціонерів емітента відсутні фізичні особи, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. 

 

III. Основні відомості про емітента 
 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

Свідоцтво відсутнє 

3. Дата проведення державної реєстрації 

23.10.1998 

4. Територія (область) 

Івано-Франківська 

5. Статутний капітал (грн) 

25908875 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 



3092 

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

35.12Передача електроенергії 

35.13Розподілення електроенергії 

35.14Торгівля електроенергією 

10. Органи управління підприємства 

 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 

Філія - Івано-Франківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" 

2) МФО банку 

336503 

3) поточний рахунок 

26001300018152 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 

Філія - Івано-Франківське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України 

5) МФО банку 

336503 

6) поточний рахунок 



26001300018152 

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1)Посада* член Правління - фінансовий директор 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єфімов Сергій Олексійович 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1978 

5)Освіта** вища, економіст 

6)Стаж роботи (років)** 23 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
АТ "Прикарпаттяобленерго" член Правління-фінансовий 
директор 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис 

Єфімов С.О. обраний членом Правління-фінансовим 
директором загальними зборами акціонерів 12.04.2017. 
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. Загальний стаж роботи – 23 роки. Правління є 
виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює 
управління його поточною діяльністю, організовує виконання 
рішень Загальних зборів, Наглядової ради та несе 
відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з 
принципами та порядком, встановленими Статутом, 
рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються 
Статутом Товариства, Положенням про Правління а також 
контрактом, що укладається з посадовою особою. 

 

1)Посада* член Правління - заступник фінансового директора 



2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ільницький Денис Євгенович 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1989 

5)Освіта** вища, менеджмент організацій 

6)Стаж роботи (років)** 8 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
АТ "Прикарпаттяобленерго" член Правління - заступник 
фінансового директора 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис 

Ільницький Д.Є. обраний членом Правління – заступником 
фінансового директора загальними зборами акціонерів 
12.04.2017. Непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини відсутня. Загальний стаж роботи – 8 років. Правління 
є виконавчим колегіальним органом Товариства, який 
здійснює управління його поточною діяльністю, організовує 
виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та несе 
відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з 
принципами та порядком, встановленими Статутом, 
рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються 
Статутом Товариства, Положенням про Правління а також 
контрактом, що укладається з посадовою особою. 

 

1)Посада* Голова Ревізійної комісії 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безуглий Олексій Юрійович 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1978 

5)Освіта** вища, економіст 



6)Стаж роботи (років)** 19 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Прикарпаттяобленерго" Голова Ревізійної комісії 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис 

Безуглий О.Ю. обраний Головою Ревізійної комісії загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017. Непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж 
роботи – 19 років. Ревізійна комісія є органом Товариства, 
який контролює фінансово-господарську діяльність 
Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні 
перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 
результатами фінансового року (планові) та спеціальних 
перевірок фінансово-господарської діяльності (позапланові). 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються 
Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію а 
також цивільно-правовим договором, що укладається з 
посадовою особою. 

 

1)Посада* Член Ревізійної комісії 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луцась Андрій Євгенович 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1977 

5)Освіта** вища, юрист, спеціаліст з економіки підприємства 

6)Стаж роботи (років)** 24 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Прикарпаттяобленерго" член ревізійної комісії 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис 

Луцась А.Є. обраний членом Ревізійної комісії загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017. Непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж 
роботи – 24 роки. Ревізійна комісія є органом Товариства, 



який контролює фінансово-господарську діяльність 
Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні 
перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 
результатами фінансового року (планові) та спеціальних 
перевірок фінансово-господарської діяльності (позапланові). 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються 
Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію а 
також цивільно-правовим договором, що укладається з 
посадовою особою. 

 

1)Посада* Член Наглядової ради 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Осіпова Ольга Юріївна 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1973 

5)Освіта** вища, економіст 

6)Стаж роботи (років)** 27 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Прикарпаттяобленерго" член Наглядової ради 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис 

Осіпова О.Ю. обрана членом Наглядової ради загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 . Є акціонером Товариства. 
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. Загальний стаж роботи - 27 років. Наглядова рада є 
колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав 
акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом 
Товариства та законом, контролює та регулює діяльність 
Правління Товариства. Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду а також цивільно-правовим договором, що 
укладається з посадовою особою. 

 



1)Посада* Член Ревізійної комісії 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пазюк Наталія Василівна 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1977 

5)Освіта** вища, економіст 

6)Стаж роботи (років)** 15 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Прикарпаттяобленерго" член Ревізійної комісії 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис 

Пазюк Н.В. обрана членом Ревізійної комісії загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017. Непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж 
роботи – 15 років. Ревізійна комісія є органом Товариства, 
який контролює фінансово-господарську діяльність 
Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні 
перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 
результатами фінансового року (планові) та спеціальних 
перевірок фінансово-господарської діяльності (позапланові). 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються 
Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію а 
також цивільно-правовим договором, що укладається з 
посадовою особою. 

 

1)Посада* Головний бухгалтер 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яремчук Людмила Володимирівна 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1952 

5)Освіта** вища, економіст 



6)Стаж роботи (років)** 46 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Прикарпаттяобленерго" головний бухгалтер 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.08.1999 термін не визначено 

9)Опис 

Головний бухгалтер організовує ведення бухгалтерського 
обліку та виконує інші функціональні обов'язки згідно 
посадової інструкції. На посаду прийнята з 1999 року. 
Загальний стаж роботи - 46 років. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини особа не має. 

 

1)Посада* Голова Наглядової ради 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сагура Олександр Вікторович 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1961 

5)Освіта** вища, економіст 

6)Стаж роботи (років)** 36 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Прикарпаттяобленерго" Голова Наглядової ради 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис 

Сагура О.В. обраний Головою Наглядової ради загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 . Є акціонером Товариства. 
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. Загальний стаж роботи - 36 років. Наглядова рада є 
колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав 
акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом 
Товариства та законом, контролює та регулює діяльність 
Правління Товариства. Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду а також цивільно-правовим договором, що 
укладається з посадовою особою. 



 

1)Посада* Член Наглядової ради 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Овчиннікова Марина Вікторівна 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1969 

5)Освіта** вища, інженер-електрик, магістр бізнес адміністрування 

6)Стаж роботи (років)** 26 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
заступник генерального директора з фінансових питань в 
комерційній компанії, АТ "Прикарпаттяобленерго" член 
Наглядової ради 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис 

Овчиннікова М.В. обрана членом Наглядової ради загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 . Є акціонером Товариства. 
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. Загальний стаж роботи - 26 років. Наглядова рада є 
колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав 
акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом 
Товариства та законом, контролює та регулює діяльність 
Правління Товариства. Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду а також цивільно-правовим договором, що 
укладається з посадовою особою. 

 

1)Посада* Член Наглядової ради 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Троїцька Тамара Миколаївна 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1969 



5)Освіта** вища, інженер-економіст, юрист 

6)Стаж роботи (років)** 31 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Прикарпаттяобленерго" член Наглядової ради 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис 

Троїцька Т.М. обрана членом Наглядової ради загальними 
зборами акціонерів 12.04.2017 . Є акціонером Товариства. 
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 
відсутня. Загальний стаж роботи - 31 рік. Наглядова рада є 
колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав 
акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом 
Товариства та законом, контролює та регулює діяльність 
Правління Товариства. Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про 
Наглядову раду а також цивільно-правовим договором, що 
укладається з посадовою особою. 

 

1)Посада* Голова Правління 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бубен Олександр Олександрович 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1971 

5)Освіта** 
вища, інженер-штурман, магістр бізнес адміністрування 
(ЕМБА) 

6)Стаж роботи (років)** 29 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Прикарпаттяобленерго" Голова Правління 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис Бубен О.О. обраний Головою Правління загальними зборами 
акціонерів 12.04.2017. Непогашена судимість за корисливі та 



посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи - 29 років. 
Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, 
який здійснює управління його поточною діяльністю, 
організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової 
ради та несе відповідальність за ефективність роботи 
Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими 
Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради 
Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи 
визначаються Статутом Товариства, Положенням про 
Правління а також контрактом, що укладається з посадовою 
особою. 

 

1)Посада* Заступник Голови Правління 

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костюк Василь Васильович 

3)Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4)Рік народження** 1966 

5)Освіта** вища, інженер-будівельник 

6)Стаж роботи (років)** 34 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Прикарпаттяобленерго" Заступник Голови Правління 

8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017 три роки 

9)Опис 

Костюк В.В. обраний Заступником Голови Правління 
загальними зборами акціонерів 12.04.2017. Непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
Загальний стаж роботи – 34 роки. Правління є виконавчим 
колегіальним органом Товариства, який здійснює управління 
його поточною діяльністю, організовує виконання рішень 
Загальних зборів, Наглядової ради та несе відповідальність за 
ефективність роботи Товариства згідно з принципами та 
порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних 
зборів та Наглядової ради Товариства. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначаються Статутом 
Товариства, Положенням про Правління а також контрактом, 
що укладається з посадовою особою. 



 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій (шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

член Правління - 
фінансовий 
директор 

Єфімов Сергій 
Олексійович  

0 0.00000000000 0 0 0 0 

член Правління - 
заступник 

фінансового 
директора 

Ільницький Денис 
Євгенович  

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова Ревізійної 
комісії 

Безуглий Олексій 
Юрійович  

10 0.00000964920 10 0 0 0 

Член Ревізійної 
комісії 

Луцась Андрій 
Євгенович  

1 0.00000096492 1 0 0 0 

Член Ревізійної 
комісії 

Пазюк Наталія 
Василівна  

5 0.00000482460 5 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Яремчук Людмила 
Володимирівна  

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова 
Наглядової ради 

Сагура Олександр 
Вікторович  

1 0.00000096492 1 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Овчиннікова Марина 
Вікторівна  

3 0.00000289470 3 0 0 0 

Член Наглядової Троїцька Тамара 
 

1 0.00000096492 1 0 0 0 



ради Миколаївна 

Член Наглядової 
ради 

Осіпова Ольга 
Юріївна  

5 0.00000482460 5 0 0 0 

Голова Правління 
Бубен Олександр 
Олександрович  

60501 0.05837864438 60501 0 0 0 

Заступник Голови 
Правління 

Костюк Василь 
Васильович  

133 0.00012833440 133 0 0 0 

Усього 60660 0.05853206664 60660 0 0 0 

 

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / 

Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) 

 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

MARGAROZA 
COMMERCIAL LIMITED 

00138799 
00000 КІПР д/в Лімасол Зінас 
Кенфер та Орігенос П.С. 3035 

25908800 24.999927 25908800 0 

LEX PERFECTA LIMITED 00140113 
00000 КІПР д/в Лімасол Зінас 
Кенфер та Орігенос П.С. 3035 

25908800 24.999927 25908800 0 

KERELIO COMМERCIAL 
LIMITED 

00138181 
00000 КІПР д/в Лімасол Зінас 
Кенфер та Орігенос П.С. 3035 

13181963 12.719543 13181963 0 

ZOCATINI ENTERPRISES 
LTD 

00240876 
00000 КІПР д/в Лімасол Арх. 

Макаріу ІІІ, буд.155 
12965265 12.510447 12965265 0 

MIOSARIA COMМERCIAL 
LTD 

00242638 
00000 КІПР д/в Лімасол Арх. 

Макаріу ІІІ, буд. 155 
12965266 12.510448 12965266 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій Від загальної Кількість за видами акцій 



(шт.) кількості акцій (у 
відсотках) 

прості іменні привілейовані іменні 

     

Усього 90930094 87.740292 90930094 0 

 

Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 12.04.2017 

Кворум зборів** 96.7535368 

Опис 

Порядок денний: 1. Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів Товариства. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та 
визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році. 3. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 
році. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії 
щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 5. Затвердження річної 
фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 6. Про розподіл прибутку (покриття 
збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження плану 
розподілу прибутку на 2017 рік. 7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з 
публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 8. Про зміну 
найменування Товариства. 9. Про внесення змін до Статуту Товариства та 
затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на 
підписання Статуту Товариства. 10. Про внесення змін до внутрішніх положень 
Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які 
уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства. 11. Про зміну 
найменування філій Товариства. 12. Про внесення змін до Положень про філії 
Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які 
уповноважуються на підписання положень про філії Товариства. 13. Про зміну 
найменування дочірнього підприємства Товариства. 14. Про внесення змін до Статуту 
дочірнього підприємства Товариства та затвердження його у новій редакції, 
визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства 
Товариства. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Правління Товариства. 16. Обрання Голови та членів Правління Товариства. 17. 



Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства. 18. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 19. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами 
Наглядової ради. 20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 
членів Ревізійної комісії Товариства. 21. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства. 22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами Ревізійної комісії. 23. Визначення уповноваженого органу Товариства для 
затвердження ціни викупу акцій. З першого питання порядку денного вирішили: 1. 
Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. у наступному 
складі: Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна; Секретар лічильної 
комісії – Романюк Марія Дмитрівна; Члени лічильної комісії: 1. Савчак Роман 
Богданович; 2. Кузьмічова Тетяна Валеріївна; 3. Синоверська Вікторія Богданівна. 2. 
Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після 
оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. З другого питання 
порядку денного вирішили: 1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської 
діяльності ПАТ "Прикарпаттяобленерго" у 2016 році та основні напрямки діяльності 
Товариства на 2017 рік затвердити. 2. Роботу Правління у 2016 році визнати 
задовільною. З третього питання порядку денного вирішили: 1. Звіт Наглядової ради 
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" про роботу у 2016 році затвердити. 2. Роботу 
Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною. З четвертого питання порядку 
денного вирішили: 1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу 
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік затвердити. 2. Роботу Ревізійної комісії у 
2016 році визнати задовільною. З п'ятого питання порядку денного вирішили: 1. Річну 
фінансову звітність ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік затвердити. З шостого 
питання порядку денного вирішили: 1. Затвердити прибуток у розмірі 81 521 тис. грн. 
(Вісімдесят один мільйон п'ятсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" у 2016 році. 2. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 
році у повному обсязі залишити нерозподіленим. 3. Дивіденди за результатами 
господарської діяльності ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік не нараховувати та 
не сплачувати. 4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2017 рік здійснити після 
підведення підсумків роботи Товариства за 2017 рік. З сьомого питання порядку 
денного вирішили: 1. Змінити тип ПАТ "Прикарпаттяобленерго" з публічного 
акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. З восьмого питання 
порядку денного вирішили: 1. Змінити повне найменування Товариства з "Публічне 
акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" на "Приватне акціонерне товариство 
"Прикарпаттяобленерго", скорочене найменування Товариства з ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" на АТ "Прикарпаттяобленерго". З дев'ятого питання порядку 
денного вирішили: 1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" та затвердити Статут приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" в новій редакції. 2. Доручити Голові Правління та 
Фінансовому директору Товариства підписати Статут приватного акціонерного 
товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції. З десятого питання порядку 
денного вирішили: 1. Внести зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову 
раду, про Ревізійну комісію, про Правління публічного акціонерного товариства 



"Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Положення про Загальні 
збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління приватного 
акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго". 2. Доручити Голові та Секретарю 
Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори, 
Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про 
Правління приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго". З 
одинадцятого питання порядку денного вирішили: 1. Змінити повне найменування 
філій Товариства: 1) з "Філія публічного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський район електричних мереж" на "Філія 
приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський 
район електричних мереж"; 2) з "Філія публічного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Верховинський район електричних мереж" на "Філія 
приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський район 
електричних мереж"; 3) з "Філія публічного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Галицький район електричних мереж" на "Філія приватного 
акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Галицький район електричних 
мереж"; 4) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" 
"Городенківський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного 
товариства "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський район електричних мереж"; 5) 
з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Долинський 
район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Долинський район електричних мереж"; 6) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський 
район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський район електричних мереж"; 7) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Калуський район 
електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Калуський район електричних мереж"; 8) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський район 
електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Коломийський район електричних мереж"; 9) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський міський 
район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Коломийський міський район електричних мереж"; 10) з 
"Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Косівський 
район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Косівський район електричних мереж"; 11) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький район 
електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Лисецький район електричних мереж"; 12) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський район 
електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський район електричних мереж"; 13) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський район 
електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський район електричних мереж"; 14) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський район 
електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 



"Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський район електричних мереж"; 15) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський район 
електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Снятинський район електричних мереж"; 16) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький район 
електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький район електричних мереж"; 17) з "Філія 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський район 
електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський район електричних мереж". 2. Змінити 
скорочене найменування філій Товариства: 1) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 
"Богородчанський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський РЕМ"; 
2) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський РЕМ" на "Філія АТ 
"Прикарпаттяобленерго" "Верховинський РЕМ"; 3) з Філія ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" "Галицький РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" 
"Галицький РЕМ"; 4) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський РЕМ" на 
"Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський РЕМ"; 5) з "Філія ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" "Долинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" 
"Долинський РЕМ"; 6) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський РЕМ" 
на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський РЕМ"; 7) з "Філія ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" "Калуський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" 
"Калуський РЕМ"; 8) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський РЕМ" на 
"Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський РЕМ"; 9) з "Філія ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" "Коломийський МРЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" 
"Коломийський МРЕМ" 10) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Косівський РЕМ" на 
"Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Косівський РЕМ"; 11) з "Філія ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" "Лисецький РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" 
"Лисецький РЕМ"; 12) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський РЕМ" на 
"Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський РЕМ"; 13) з "Філія ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" 
"Рогатинський РЕМ"; 14) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський РЕМ" 
на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський РЕМ"; 15) з "Філія ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" "Снятинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" 
"Снятинський РЕМ"; 16) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький РЕМ" на 
"Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький РЕМ"; 17) з "Філія ПАТ 
"Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" 
"Яремчанський РЕМ". З дванадцятого питання порядку денного вирішили: 1. Внести 
зміни до Положень про філії публічного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Положення про філії 
приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго". 2. Доручити Голові та 
Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положень про філії 
приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго". З тринадцятого 
питання порядку денного вирішили: 1. Змінити повне найменування дочірнього 
підприємства Товариства з "Дочірнє підприємство "Прикарпаттяенергосервіс" 
публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" на "Дочірнє 
підприємство "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго", скорочене найменування дочірнього підприємства 
Товариства з "ДП "Прикарпаттяенергосервіс" ПАТ "Прикарпаттяобленерго" на "ДП 



"Прикарпаттяенергосервіс" АТ "Прикарпаттяобленерго". З чотирнадцятого питання 
порядку денного вирішили: 1. Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства 
"Прикарпаттяенергосервіс" публічного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Статут дочірнього 
підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго". 2. Доручити Голові Правління Товариства підписати Статут 
дочірнього підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного 
товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції. З п'ятнадцятого питання 
порядку денного вирішили: 1. Припинити повноваження діючих (на момент 
проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Правління 
Товариства. 2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних 
зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що 
втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами 
акціонерів Товариства 12.04.2017р. З шістнадцятого питання порядку денного 
вирішили: 1. Обрати членами Правління Товариства наступних осіб: Бубена 
Олександра Олександровича - Головою Правління; Костюка Василя Васильовича - 
заступником Голови Правління; Єфімова Сергія Олексійовича - фінансовим 
директором; Ільницького Дениса Євгеновича - заступником фінансового директора. 2. 
Повноваження новообраних Голови та членів Правління Товариства вважати 
дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів 
12.04.2017р. зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства. З 
сімнадцятого питання порядку денного вирішили: 1. Припинити повноваження діючих 
(на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів 
Наглядової ради Товариства. 2. Вважати повноваження діючих (на момент 
проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Наглядової 
ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення 
загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р. З вісімнадцятого питання 
порядку денного вирішили: 1. Обрати з 12.04.2017р. Головою та членами Наглядової 
ради Товариства наступних осіб: Cагуру Олександра Вікторовича – Головою 
Наглядової ради; Троїцьку Тамару Миколаївну - членом Наглядової ради; Осіпову 
Ольгу Юріївну - членом Наглядової ради; Овчиннікову Марину Вікторівну - членом 
Наглядової ради. З дев'ятнадцятого питання порядку денного вирішили: 1. 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством 
та обраними Головою та членами Наглядової ради. 2. Уповноважити Голову 
Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом 
Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством 
та обраними Головою та членами Наглядової ради. 3. Встановити виконання 
обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради за цивільно-правовими 
договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому 
Положенням про Наглядову раду Товариства. З двадцятого питання порядку денного 
вирішили: 1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних 
зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 2. 
Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 
12.04.2017р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають 
чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 
Товариства 12.04.2017р. З двадцять першого питання порядку денного вирішили: 1. 
Обрати з 12.04.2017р. Головою та членами Ревізійної комісії Товариства наступних 
осіб: Безуглого Олексія Юрійовича – Головою Ревізійної комісії; Луцася Андрія 



Євгеновича - членом Ревізійної комісії; Пазюк Наталію Василівну - членом Ревізійної 
комісії. З двадцять другого питання порядку денного вирішили: 1. Затвердити умови 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними 
Головою та членами Ревізійної комісії. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства 
у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та 
підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та 
членами Ревізійної комісії. 3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та 
членами Ревізійної комісії за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за 
рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Ревізійну комісію 
Товариства. З двадцять третього питання порядку денного вирішили: 1. Доручити 
Наглядовій раді Товариства затвердити ціну викупу акцій на рівні ринкової вартості, 
визначеної на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства 
про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. 

  

 

1.Інформація про випуски акцій 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного паперу 

Форма існування 
та форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.10.2010 833/1/10 

Національна 
комісія з цінних 

паперів та 
фондового 

ринку 

UA4000091045 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 

0.25 103635500 25908875 100 

Опис 

16.06.2017 свідоцтво про реєстрацію випуску акцій замінено у зв'язку із зміною типу Товариства. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється 
торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня 
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня Мета додаткової емісії: додаткова емісія не 
проводилася Спосіб розміщення: д/в Дострокове погашення: д/в 

 



Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 

 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1. Виробничого призначення: 1276036 1496816 1635 2001 1277671 1498817 

будівлі та споруди 946406 1083478 681 999 947087 1084477 

машини та обладнання 294883 362464 610 610 295493 363074 

транспортні засоби 22976 39066 344 392 23320 39458 

земельні ділянки 9332 9332 0 0 9332 9332 

інші 2439 2476 0 0 2439 2476 

2. Невиробничого призначення: 566 504 0 0 566 504 

будівлі та споруди 494 481 0 0 494 481 

машини та обладнання 3 2 0 0 3 2 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 69 21 0 0 69 21 

Усього 1276602 1497320 1635 2001 1278237 1499321 

Опис На дату складання фінансової звітності основні засоби відображені в обліку за переоціненою вартістю. Придбані (створені) основні засоби 
зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості. Одиницею обліку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Терміни експлуатації 
об’єктів основних засобів встановлюються за поданням фахівців та за допомогою встановлених «Термінів корисного використання основних 



засобів» в розрізі груп об’єктів. Переоцінка основних засобiв проводиться в випадках, прямо передбачених законодавством і нормативними 
актами. Вартісна ознака предметів терміном служби більше одного року, що включаються до складу основних засобів, встановлюється в сумі 
понад 6000 грн. за одиницю. При нарахуванні амортизації (зносу) основних засобів застосовується метод прямолінійного нарахування 
амортизації протягом терміну корисного використання. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає – 4 114 939,0 
тис.грн. Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає – 3 812 379,0 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв товариства за 
звiтний перiод не вiдбулося. Обмежень щодо використання майна товариства немає. 

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1556285 1411198 

Статутний капітал (тис. грн.) 25909 25909 

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 25909 25909 

Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартостi чистих активiв 
проведено за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi 
зобов'язання - Забезпечення наступних витрат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. 

Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України 
дотримуються. Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги Цивільного кодексу 
України дотримуються. 

 

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 

Види зобов'язань Дата виникнення 
Непогашена частина боргу (тис. 

грн.) 
Відсоток за користування коштами 

(відсоток річних) 
Дата погашення 

Кредити банку X 44500 X X 

у тому числі:   



Кредит 28.12.2017 15000 14.28 03.01.2018 

Кредит 07.12.2017 6000 16 06.01.2018 

Кредит 12.12.2017 23500 16 11.01.2018 

Зобов'язання за цінними паперами X 7765 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

     

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

     

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

     

за векселями (всього) X 7765 X X 

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

X 0 X X 

     

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

   X  

Податкові зобов'язання X 24997 X X 



Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 278801 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 356063 X X 

Опис: До інших зобов’язань входить кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних 
авансів; розрахунки з оплати праці та інше. 

 

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

№ з/п 
Основний вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 
(фізична од. вим.**) 

у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній формі 
(фізична од. вим.**) 

у грошовій формі 
(тіс. грн.) 

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 д/н д/н 0 0 1761,098 2474506.2 94 

 

Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

№ з/п Склад витрат* 

Відсоток від 
загальної 

собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках) 

1 2 3 

1 Собівартість реалізації електричної енергії 98.9 



 

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

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 

1 2 3 

26.04.2017 27.04.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

12.04.2017 13.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

ТОВ "Аудит-сервіс ІНК" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 
податків - фізичної особи) 

13659226 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого, 34 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
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01 



Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка Ми провели аудит річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (надалі - Товариство), що складається з Балансу (звіту про фінансовий стан) на 
31 грудня 2017 р., та звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал та звіту про рух грошових 
коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, 
включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., його 
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню 
до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші обов’язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, 
що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки. Інша інформація Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів, але не є фінансовою 
звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на 
іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У 
зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, 
зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація 
виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведених нами процедур, ми доходимо 
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми 
не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Відповідальність управлінського персоналу 
та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе 
відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку 
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого 
наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання 
обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є 
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 
суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть 
впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • 
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 



процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • доходимо 
висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо 
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування 
такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 
звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 
безперервній основі. • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу 
її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 
результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час 
аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо 
відповідних застережних заходів. Аудитор В.К. Орлова (сертифікат А 000023 продовжений рішенням АПУ від 
27.10.2017 №351/2) Адреса аудитора - 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офіс 1 Дата звіту 
аудитора - 04 квітня 2018 р. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 2018/265 14.02.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 14.02.2018 20.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 04.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 150000 

 

Інформація про стан корпоративного управління 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ 
з/п 

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 



1 2015 1 0 

2 2016 1 0 

3 2017 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія X 
 

Акціонери 
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків 
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

 
Так Ні 

Підняттям карток 
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування) 
 

X 



Підняттям рук 
 

X 

Інше (запишіть): бюлетенями Так 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 
Так Ні 

Реорганізація 
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Внесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства 
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій емітента документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування. 

Так 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада X 
 



Виконавчий орган X 
 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства так 

Інше (зазначити) д/н 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення так 

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні 

 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 4 

членів наглядової ради - акціонерів 4 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 



членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 4 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) д/н 

 

д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 20 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 
Так Ні 

Стратегічного планування 
 

X 

Аудиторський 
 

X 

З питань призначень і винагород 
 

X 



Інвестиційний 
 

X 

Інші (запишіть) д/н 

Інші (запишіть) д/н 

 

д/н 

 

д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій 
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 
Так Ні 



Галузеві знання і досвід роботи в галузі 
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту 
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) 
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів 
 

X 

Граничний вік 
 

X 

Відсутні будь-які вимоги 
 

X 

Інше (запишіть): До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні 
директори. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління 
та/або Ревізійної комісії. 

X 
 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 
 

X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 

X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту)  

X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X 
 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 

Так, створено ревізійну комісію 

 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3 

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань? 

 
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган 

Не належить до компетенції 
жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу чи бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 
голови та членів виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 
голови та членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 
голови та членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 



Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію 
та розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про 
укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 

Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між 
особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 

Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X 
 

Положення про наглядову раду X 
 

Положення про виконавчий орган (правління) X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 



Положення про акції акціонерного товариства 
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку 
 

X 

Інше (запишіть): д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

 

Інформація розповсюджується на 
загальних зборах 

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 

загальнодоступній інформаційній 
базі даних НКЦПФР про ринок 

цінних паперів 

Документи надаються для 
ознайомлення 

безпосередньо в 
акціонерному товаристві 

Копії документів 
надаються на запит 

акціонера 

Інформація розміщується 
на власній інтернет-
сторінці акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Ні Так Так Так Так 

Інформація про 
акціонерів, які володіють 
10 відсотків та більше 
статутного капіталу 

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після їх 
проведення 

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного товариства 

Ні Ні Ні Так Так 

 



Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі 
 

X 

Менше ніж раз на рік 
 

X 

Раз на рік X 
 

Частіше ніж раз на рік 
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 
Так Ні 



Не задовольняв професійний рівень 
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором 
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? 

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи X 
 

За дорученням загальних зборів 
 

X 

За дорученням наглядової ради 
 

X 



За зверненням виконавчого органу 
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи 
фінансового менеджменту? (так/ні) 

Ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій 
 

X 

Випуск депозитарних розписок 
 

X 

Випуск облігацій 
 

X 

Кредити банків X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 
 

X 

Інше (запишіть): д/н 
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
 

Так, плануємо розпочати переговори 
 



Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу 
фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх 
трьох років? 

Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н 

 

Річна фінансова звітність емітента 
 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 00131564 

Територія 
 

за КОАТУУ 2610100000 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 35.1 

Середня кількість працівників 0 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
вулиця Індустріальна, будинок 34, місто Івано-Франківськ, Iвано-Франкiвська область, 

76014, (0342) 52 05 27  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2017 р. 
 

Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу на 
міжнародні стандарти 
фінансової звітності 



1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 15042 14369 0 

первісна вартість 1001 33513 36138 0 

накопичена амортизація 1002 18471 21769 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 181395 125728 0 

Основні засоби: 1010 1276602 1497320 0 

первісна вартість 1011 3812379 4114939 0 

знос 1012 2535777 2617619 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

 
1030 

 
226 

 
229 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 724 721 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 4851 3277 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 



Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 1478840 1641644 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 31632 30739 0 

Виробничі запаси 1101 30030 30042 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 403 436 0 

Товари 1104 199 261 0 

Поточні біологічні активи 1110 6 6 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 91926 143138 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
39221 

 
41014 

 
0 

з бюджетом 1135 11051 7375 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 



із внутрішніх розрахунків 1145 14 4 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 58700 26113 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 4077 22315 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 236627 270704 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 1715467 1912348 0 

 

Пасив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу на 
міжнародні стандарти 
фінансової звітності 



I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25909 25909 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 671987 670457 0 

Додатковий капітал 1410 203877 203877 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 6477 6477 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 502948 649565 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1411198 1556285 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 1704 7196 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 



Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1704 7196 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 77800 44500 0 

Векселі видані 1605 8000 7765 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 559 5726 0 

за товари, роботи, послуги 1615 8022 10657 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 17596 24997 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 



за розрахунками зі страхування 1625 3034 3326 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 11775 10801 0 

за одержаними авансами 1635 146484 215465 0 

за розрахунками з учасниками 1640 863 862 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 23 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 12931 22331 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 15501 2414 0 

Усього за розділом IІІ 1695 302565 348867 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 1715467 1912348 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Бубен О.О. 

Головний бухгалтер Яремчук Л.В. 

 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 00131564 

 
(найменування) 

  

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 рік 
 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2631352 1996900 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2306106 ) ( 1796793 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 



Валовий: прибуток 2090 325246 200107 

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 13501 11123 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Адміністративні витрати 2130 ( 99172 ) ( 84902 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 45757 ) ( 14535 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 193818 111793 

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 3 0 

Інші фінансові доходи 2220 57 62 



Інші доходи 2240 5321 7771 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 10376 ) ( 9137 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 2881 ) ( 3772 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 185942 106717 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -45733 -25196 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 140209 81521 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -1530 64382 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 



Інший сукупний дохід 2445 6408 -47821 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 4878 16561 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 4878 16561 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 145087 98082 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Матеріальні затрати 2500 94617 88949 

Витрати на оплату праці 2505 333906 286882 

Відрахування на соціальні заходи 2510 68116 57252 

Амортизація 2515 93978 85715 

Інші операційні витрати 2520 141181 98125 

Разом 2550 731798 616923 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 103635500 103635500 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 103635500 103635500 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.35 0.78 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1.35 0.78 



Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Бубен О.О. 

Головний бухгалтер Яремчук Л.В. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2017 рік 
 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
1131212 

 
1084596 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 



Цільового фінансування 3010 355 53 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2047338 1329201 

Надходження від повернення авансів 3020 5217 3913 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 76 149 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 6318 5112 

Надходження від операційної оренди 3040 718 765 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 6664 26847 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 1780 ) 

 
( 2379 ) 

Праці 3105 ( 262568 ) ( 225095 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 67021 ) ( 54423 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 221848 ) ( 193959 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 37250 ) ( 56344 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 118623 ) ( 79223 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 65975 ) ( 58392 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2344849 ) ( 1765016 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1506 ) ( 17 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 884 ) ( 713 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 38685 ) ( 48940 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 258757 160094 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 1071 439 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 610 946 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 193077 ) ( 202869 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 384 ) ( 916 ) 



Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -191780 -202400 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 1839345 1471462 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 1874775 1418447 

Сплату дивідендів 3355 ( 1 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 10383 ) ( 8997 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 2925 ) ( 83 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -48739 43935 



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 18238 1629 

Залишок коштів на початок року 3405 4077 2448 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 22315 4077 

 

Примітки д/в 

Керівник Бубен О.О. 

Головний бухгалтер Яремчук Л.В. 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 00131564 

 
(найменування) 

  

 

Звіт про власний капітал 
за 2017 рік 
 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок 
року 

4000 25909 738459 203877 6477 436476 0 0 1411198 



Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 -66472 0 0 66472 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на початок 
року 

4095 25909 671987 203877 6477 502948 0 0 1411198 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

4100 0 0 0 0 140209 0 0 140209 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 -1530 0 0 1530 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 -1530 0 0 1530 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 
різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати власникам 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



(дивіденди) 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 4878 0 0 4878 

Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 -1530 0 0 146617 0 0 145087 

Залишок на кінець 
року 

4300 25909 670457 203877 6477 649565 0 0 1556285 

 

Примітки 
В рядку "інші зміни в капіталі" відображена вартість безоплатно отриманих основних засобів, які не 
відображаються в рядку "інший сукупний дохід", оскільки є іншим видом доходу. 

Керівник Бубен О.О. 

Головний бухгалтер Яремчук Л.В. 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ ЗМІСТ ? ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ ? ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
? СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ ? УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ? НОВІ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ, ЇХ ІНТЕРПРИТАЦІЇ ? ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ? 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ - БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) - ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) - ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим 
методом) - ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ? ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ ? ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ - НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
- ОСНОВНІ ЗАСОБИ - ІНВЕСТИЦІЇ В АСОЦІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА - ІНШІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ - ДОВГОСТРОКОВА ТА ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ - ЗАПАСИ - КОШТИ 
ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ - ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ - ДОВГОСТРОКОВІ ТА ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ - ЗАПОЗИЧЕНІ КОШТИ - ІНШІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ - ДОХІД ВІД 
РЕАЛІЗАЦІЇ - ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ - АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ - ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ - ФІНАНСОВІ ДОХОДИ І ВИТРАТ - ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ - СОБІВАРТІСТЬ 



РЕАЛІЗАЦІЇ - ПОДАТОК НА ПРИБУТОК - ПРИБУТОК НА АКЦІЮ ? ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ ? ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ ? УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ ? 
СУТТЄВІ ПРАВОЧИНИ ? ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» 
зареєстроване згідно з чинним законодавством України. Товариство було створене як державне підприємство. Відповідно до Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України 
від 09 серпня 1995 року № 145 і у відповідності з Наказом Президента України від 04 квітня 1995 року № 282/95 «Про реструктуризацію енергетичного комплексу України», Івано-
Франківське обласне підприємство «Прикарпаттяобленерго» було реорганізовано в Державну акціонерну компанію. Засновником підприємства була держава в особі Міністерства палива 
та енергетики України. 23 жовтня 1998 року Компанія була перереєстрована у зв’язку зі зміною її назви: Державна акціонерна компанія «Прикарпаттяобленерго» отримала назву 
Відкрите акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго». Відкрите акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської 
ради 23 жовтня 1998 року. Згідно рішення зборів акціонерів від 12 квітня 2011 року та відповідно до вимог Закону України від 17 вересня 2008 року № 514-IV «Про акціонерні 
товариства», Відкрите акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго». Загальними зборами акціонерів, які 
відбулись 12 квітня 2017 року прийнято рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" на приватне акціонерне 
товариство "Прикарпаттяобленерго". Основні види діяльності: - Передача та постачання електроенергії, - Інше. Юридична адреса компанії: вул. Індустріальна, 34, м.Івано-Франківськ 
Україна, 76014 Інформація про господарську діяльність підприємства. АТ «Прикарпатттяобленерго» здійснює постачання та передачу електроенергії населенню та юридичним 
споживачам Івано-Франківської області. У склад Товариства, окрім центрального апарату та виробничих служб, входять 17 філій - районів електричних мереж (РЕМ). Середня кількість 
працівників Товариства в 2017 році склала 3 092 особу. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У 2017 році українська економіка демонструвала зростання, хоча і повільними темпами. Так, ВВП 
України виріс на 2%, а інфляція склала 13,7% проти 12,4% в 2016 році. В принципі, внутрішні ризики для вітчизняної економіки не змінюються з року в рік. Це високий рівень інфляції, 
девальвація гривні і дефіцит держбюджету. У числі найбільш явних внутрішніх ризиків експерти називають повільне впровадження реформ, невисокий рівень платоспроможності 
реального сектора економіки і негативні тренди у кредитної активності банківського сектора. Головними зовнішніми ризиками вважають недоотримане фінансування від МВФ, 
скорочення доступу до зовнішніх ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (продовження) позик на міжнародному кредитному ринку, а також низькі темпи відновлення світової економіки в цілому, 
що негативно відбивається на активності інвесторів. Темпи зростання інфляції в 2018 році очікуються вище, ніж закладено в бюджеті. Однією з причин зростання інфляції може стати 
повторне підвищення мінімальної заробітної плати і пенсій, що, на думку експертів, не прив'язане до економічного зростання, а тому може викликати інфляцію; ймовірність зростання 
дефіциту бюджету аналітики оцінюють в 80%, тому що щорічно до держбюджету закладаються доходи від приватизації, причому в досить серйозних масштабах, але великої 
приватизації останнім часом так і не відбулося, звідси і дірки в бюджеті; очікуються і складності в роботі з МВФ через невиконання поставлених зобов'язань. Також експерти очікують 
гальмування глобальних реформ в цьому році, тому що 2018 став передвиборчим роком. У прогнозах відзначається, що уряд виявиться перед серйозним вибором: заморозити 
непопулярні реформи, щоб не втратити рейтинг перед виборами і, отже, втратити значну частину грошей МВФ; або ж продовжити реформування, але втратити короткостроковий 
політичний рейтинг перед виборами. Подальші зміни економічної ситуації в країні можуть суттєво відрізнятися від прогрозної оцінки. Незважаючи на вищеперераховані фактори, немає 
підстав до змін прогнозів чи стратегії Компанії. Товариство належить до однієї з ключових галузей економіки – енергетики і є природним монополістом на ринку Івано-Франківської 
області. Регулювання діяльності Товариства, а також регулювання цінової та тарифної політики здійснюється органом державного регулювання - Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 
державне регулювання енергетики. У рамках впровадження реформ, реформ очікує і галузь енергетики. Необхідні нормативні акти та правила ринку мають бути прийняті в найближчий 
період. Очікується, що уряд відмовиться від практики перехресного субсидіювання в енергетичному секторі та запровадить нову методологію розрахунку тарифів, з метою залучення 
інвестицій, модернізації інфраструктури та енергоефективності. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на розвиток економічного середовища, а також те, 
який вплив вони можуть мати на фінансове становище Компанії. Проте керівництво впевнене, що в ситуації, що склалася, воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення 
стабільності та подальшого розвитку Товариства. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від керівництва винесення суджень та 
визначення оціночних значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на відображені у звітності суми доходів, витрат, активів і зобов’язань, а також на розкриття 
інформації про умовні зобов’язання, застосування попередніх оцінок та припущень. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень та попереднiх оцiнок може привести до результатiв, 
якi можуть вимагати в майбутньому суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань, стосовно яких приймаються цi припущення та попереднi оцiнки. Припущення та 
попереднi оцiнки Товариства базуються на вихiдних даних, якими воно володiло на момент пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Однак, поточнi обставини та припущення стосовно 
майбутнього, можуть змiнюватися внаслiдок ринкових змiн та непiдконтрольних Товариству обставин. Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються визначення 
справедливої вартості фінансових інструментів, строку корисного використання нематеріальних активів та основних засобів, резервів сумнівних боргів та забезпечення на оплату 
відпусток. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ (продовження) Ці оцінки періодично переглядаються, і, у випадку необхідності коригувань, такі коригування відображаються у 
складі прибутків та збитків за період, коли про них стає відомо. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ Основнi фiнансовi інструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, кредити, 
дебiторську I кредиторську заборгованiсть, якi виникають в результатi поточної дiяльностi. Основнi ризики, що виникають у зв'язку з фiнансовими iнструментами - це ризик лiквiдностi, 
кредитний ризик та валютний ризик. Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на виявлення та аналiз ризикiв, пов'язаних iз дiяльнiстю Товариства, визначення 
вiдповiдних лiмiтiв ризикiв та засобiв контролю, а також здiйснення оперативного контролю за рiвнем ризику та дотриманням встановлених лiмiтiв. Полiтика та система управлiння 
ризиками регулярно аналiзується з урахуванням змiн ринкових умов та дiяльностi Товариства. Ризик ліквідності Ризик нестачi лiквiдностi полягає в потенцiйнiй нездатностi Товариства 
виконати свої зобов'язання при настаннi термiнiв їх виконання. З метою управління ризиком ліквідності, Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв I термiни 
погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. Підхід керівництва Компанії до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на 
ефективному здійсненні операційної діяльності та залучення фінансування для покриття потреб в оборотному капіталі. Компанія здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів 
шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов’язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами (наприклад, 



дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності. Метою управління ризиком ліквідності є постійне збереження ризику 
ліквідності, достатнього для своєчасного виконання зобов’язань Товариства, як в звичайних умовах, так і в складних фінансових ситуаціях. У випадку недостатньої лiквiдностi 
Товариство приймає мiри по залученню позикових ресурсів, переважно у вигляді відновлювальних кредитних ліній, банківських овердрафтів та кредитів. Кредитний ризик Компанія 
піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна із сторін операцій з фінансовими інструментами послужить причиною того, що інша сторона понесе збиток 
внаслідок невиконання зобов'язань по договору. Виникнення кредитного ризику пов'язане з кредитними та іншими операціями Товариства з контрагентами, внаслідок яких виникають 
фінансові активи. Оскільки розподілення електроенергії в конкретній географічній області здійснюється на монопольній основі, Компанія не може обирати своїх клієнтів, а зобов’язана 
постачати електроенергію всім споживачам в межах своїх розподільчих мереж. Об’єми реалізації визначаються на основі показників лічильника. Вiдповiднi пiдроздiли Товариства 
здiйснюють регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi юридичних осiб та вживають оперативних заходiв щодо усунення причин збiльшення заборгованостi, 
включаючи вiдключення споживачiв електроенергiї, якi не дотримуються фiнансової дисциплiни. Проте передача електроенергії споживачам комунальної сфери та УПРАВЛIННЯ 
РИЗИКАМИ (продовження) населенню, внаслідок економічної та політичної ситуації в країні, вимагає більш лояльного підходу до мір, що вживаються до таких неплатників. Ці ризики 
регулярно контролюються та переглядаються. Керівництво Компанії аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості з основної діяльності, контролює прострочені суми та 
створює резерв сумнівних боргів. Для управління ризиком ліквідності та кредитним ризиком широко використовується практика передоплати. Валютний ризик Компанія не схильна до 
істотного впливу валютного ризику при здійсненні операцій з реалізації, закупівлі та залучення позикових коштів, оскільки вона не здійснює вищевказаних суттєвих угод у валюті, що 
відмінна від функціональної валюти країни, тобто української гривні. Управління ризиками капіталу Товариство розглядає власний капітал та позичені кошти як основне джерело 
формування капіталу. Керівництво здійснює заходи з управління капіталом таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства періодично здійснює 
огляд структури капіталу на щорічній основі, аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків, здійснюється регулювання капіталу, 
шляхом залучення позикового капіталу для забезпечення фінансування своїх операційних потреб та стратегії розвитку Товариства. Податковий ризик Для податкового середовища в 
Україні властиві складність податкового адміністрування, суперечливе тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, що, окрім іншого, може 
збільшити фінансовий тиск на платників податків. У ході звичайної господарської діяльності Компанія здійснює операції, тлумачення яких може бути різними у Компанії та податкових 
органів. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому результаті, можуть стати причиною 
нарахування додаткових податків, штрафів і пені, суми яких можуть бути суттєвими. Компанія виконує вимоги податкового законодавства, здійснює постійний моніторинг змін і 
доповнень, внесених в закони та інші нормативні правові акти, оцінює і прогнозує ступінь можливого впливу таких змін на її діяльність. Крім того, Компанія орієнтована на співпрацю з 
державними органами з метою забезпечення дотримання вимог законодавства в сфері валютного та податкового законодавства. НОВІ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ, ЇХ ІНТЕРПРИТАЦІЇ 
Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір використовувати ці 
стандарти з дати їх вступу в дію. МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» У липні 2014 року була випущена остаточна редакція МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та 
оцінка», яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та НОВІ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ, 
ЇХ ІНТЕРПРИТАЦІЇ (продовження) оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 
«Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове 
застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим Товариство починає застосовувати новий стандарт з 01 січня 2018 року. 
МСФЗ (IFRS) 9 не змінює загальні принципи обліку, Товариство не очікує значного впливу внаслідок застосування МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід за договорами з клієнтами» 
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумі, що відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на 
передачу товарів або послуг покупцю. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 
1 січня 2018 року або після цієї дати. Товариство планує застосування даного стандарту з 1 січня 2018 року до обліку виручки від реалізації, але не очікує значного впливу на фінансову 
звітність. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 13 січня 2016 року Рада МСФЗ (IASB) опублікувала новий стандарт. Початок обов’язкового застосування в фінансової звітності з 01 січня 2019 року 
або після цієї дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів. Він зобов’язує відображати активи і зобов'язання в звіті про 
фінансовий стан. Згідно МСФЗ (IFRS) 16 орендні зобов’язання розраховуються як дисконтування вартості майбутніх орендних платежів, а активом є право користуння орендованим 
майном (right-of-use asset (ROU)), зникає визначення «операційна оренда». В подальшому активи ROU обліковуються відповідно МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 36 «Зменшення 
корисності активів», а отже в звіті про прибутки і збитки у орендаря будуть відображатися витрати з амортизації, фінансові витрати з оренди, а також можливі збитки від знецінення 
активу ROU. Згідно IFRS 16 будь-яка оренда для орендатора - це операція фінансування. Зміни торкнуться характеру витрат і моделі визнання. В даний час Компанія оцінює вплив МСФЗ 
(IFRS) 16 «Оренда» і планує застосовувати новий стандарт на відповідну дату набрання чинності. МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) 
опублікувала новий стандарт, який присвячений обліку договорів страхування, — МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування». Початок обов’язкового застосування в фінансової звітності з 
01 січня 2021 року або після цієї дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Новий стандарт забезпечить рівні умови страховиків, які звітують за МСФЗ, що надасть 
можливість користувачам оцінити фінансову стійкість страховиків. Щорічні удосконалення МСФЗ Поправки МСБО (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів по нереалізованих 
збитках» НОВІ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ, ЇХ ІНТЕРПРИТАЦІЇ (продовження) Комітет МСФО запропонував поправки до МСФЗ (IAS) 12, які уточнюють визнання відкладених 
податкових активів щодо нереалізаційних збитків, пов'язаних з борговими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю (п. 29А МСФЗ (IAS) 12). Стандарт доповнений 
ілюстрацією того, як в результаті зниження справедливої вартості фінансового інструменту через зростання ринкової процентної ставки виникає від’ємна податкова різниця. Адже при 
продажу або погашенні такого активу організація отримає вирахування для цілей оподаткування в розмірі номінальної (а не справедливої) вартості активу і тим самим зможе реалізувати 
відстрочений податковий актив. Однак слід враховувати обмеження місцевого податкового законодавства, а саме: чи можна повністю зарахувати збиток проти оподатковуваного 



прибутку за такими операціями; чи є обмеження по заліку збитків за видами доходів. При наявності зазначених вище обмежень їх слід мати на увазі при оцінці тимчасової податкової 
різниці. Потрібно оцінити, наскільки ймовірним є те, що актив буде реалізований (використаний) за ціною, що перевищує його балансову оцінку. Нова редакція МСФЗ (IAS) 12 вимагає 
врахувати ймовірність отримання достатнього оподатковуваного прибутку, що стосується того ж самого податкового органу та тієї ж самої організації, проти яких можна визнавати 
тимчасові різниці. Це важливий аспект при складанні консолідованої звітності групи. Зміни обов'язкові до застосування з 2017 року і можуть застосовуватися ретроспективно відповідно 
до МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Очікується, що дані поправки не будуть мати значного впливу на фінансову звітність Товариства. Поправки 
до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація та оцінка платежів на основі акцій» До прийняття даних поправок МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій» не розглядало окремо ситуації, коли виплати 
на основі акцій з розрахунками грошовими коштами змінювались на виплати на основі акцій з розрахунками пайовими інструментами в зв'язку з модифікацією умов і термінів. При таких 
модифікаціях припиняється визнання первісного зобов'язання, визнаного щодо виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами, і визнаються виплати на основі акцій з 
розрахунками пайовими інструментами за справедливою вартістю на дату модифікації в розмірі послуг, які були надані до дати модифікації. Різниця між балансовою вартістю 
зобов'язання на дату модифікації та сумою, визнаною у власному капіталі на ту ж дату, визнається негайно у звіті про прибутки і збитки. Поправки набувають чинності починаючи з 1 
січня 2018 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не будуть мати впливу на фінансовий стан та результати її діяльності Компанії. 
ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Склад фінансової звітності Фiнансова звiтнiсть АТ «Прикарпаттяобленерго» включає: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 
грудня 2017 року; - Звiт про фiнансовi результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік; - Звіт про власний капітал за 
2017 рік; - Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року. Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року. 

ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження) Основи підготовки Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, складена відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, як цього вимагає Закон України «Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV зi змiнами та доповненнями. За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство 
готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України (далі - П(С)БО). Фінансова звітність станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що 
закінчився цією датою, була попередньою МСФЗ фінансовою звітністю Товариства, в якій було наведено інформацію про перехід Товариства на МСФЗ. Форми звітів складені у 
відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджених наказом Міністерства фінансів України № 
73 від 07 лютого 2013 року (зі змінами), у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та міжнародних стандартів фінансової звітності. Ця фінансова 
звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості. Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та 
послуги. Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату 
оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці із використанням іншої методики оцінки. Ця політика послідовно застосовувалась до всіх 
поданих періодів, якщо не зазначено інше. Функцiональна валюта та валюта звiтностi Функцiональною валютою Товариства є українська гривня (UAH) - нацiональна валюта України. 
Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi України – в тисячах гривень. Дiяльнiсть Товариства Фiнансова звітність Компанії складена відповідно з принципом безперервного 
функціонування. За 2017 рiк Товариство отримало прибуток в сумi 140 209 тис. грн. Керiвництво впевнене, що Товариство можна визнати безперервно дiючим. Виходячи з усього 
наведеного вище ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які стосуються можливості відшкодування та класифікації відображених сум активів або сум та класифікації 
зобов’язань, які могли б знадобитися, якби Товариство було б не здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Основа консолідації Товариство володіє дочірним 
підприємством – ДП «Прикарпаттяенергосервіс». Товариство не готує консолідовану фінансову звітність, оскільки вплив консолідації дочірного підприємства є несуттєвим. ОСНОВА 
СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження) Затвердження фінансової звітності Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Головою Правління Товариства 23 лютого 
2018 року. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ Нематеріальні активи Нематеріальні активи відображаються в балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, 
пов’язаних з їх використанням та вартість їх достовірно визначена. Придбанi нематерiальнi активи визнаються за справедливою вартiстю їх придбання. Підприємставо може здійснювати 
переоцінку до справедливої вартості на дату складання балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. По нематеріальних активах застосовується метод 
прямолінійного нарахування амортизації протягом терміну корисного використання. Перiод корисного використання (нарахування амортизацiї) нематерiальних активiв переглядається в 
кiнцi кожного звiтного року. При цьому всі зміни в оцінках відображаються в звітності без перегляду порівняльних показників. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв 
визнаються в Звiтi про фiнансовi результати. Група нематеріальних активів Метод амортизації Діапазон строків корисного використання Авторське право та суміжні з ним права 
прямолінійний від 1 до 10 років Право на користування природними ресурсами прямолінійний від 1 до 10 років Основні засоби Об’єкти основних засобів визнаються активом, якщо існує 
ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від їх використання та вартість їх може бути достовірно визначена. Матеріальні об’єкти, термін служби яких 
більше одного періоду (року) та їх вартість перевищує 6 000 гривень, включаються до складу необоротних активів. Первiсна вартiсть придбаних основних засобiв включає витрати, 
безпосередньо пов'язанi з їх придбанням. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством складається iз вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини 
виробничих непрямих витрат. Безоплатно отриманi вiд споживачiв електроенергії відповідно до рiшень мiсцевих органiв виконавчої влади об'єкти основних засобiв визнаються 
Товариством активами за справедливою вартiстю. Одночасно на суму справедливої вартостi Товариством визнається дохiд. Після визнання активами основні засоби обліковуються за 
справедливою вартістю за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації та подальших накопичених збитків від зменшення корисності. Переоцінка основних засобів проводиться у 
разі, якщо їх балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо у майбутньому 
не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ (продовження) цих об'єктiв основних засобiв. Дохiд, або витрати, якi виникають 
в результатi припинення визнання об'єктiв основних засобiв (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю цих активiв), включаються до Звiту 



про фiнансовi результати за той звiтний рiк, в якому було припинене визнання об'єкту основних засобiв. При нарахуванні амортизації основних засобів застосовується метод 
прямолінійного нарахування амортизації протягом терміну корисного використання. Для розрахунку зносу використовуються наступні орієнтовні терміни використання: Групи основних 
засобів Метод амортизації Діапазон строків корисного використання Будинки, споруди та передавальні пристрої Прямолінійний від 20 до 70 років Машини та обладнання Прямолінійний 
від 3 до 25 років Транспортні засоби Прямолінійний від 5 до 8 років Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Прямолінійний від 4 до 6 років Малоцінні необоротні матеріальні активи 100% 
вартості у першому місяці використання На землю та об’єкти незавершеного будівництва амортизація не нараховується. Матерiальнi активи первiсною вартiстю до 6 000 грнивень та 
термiном корисного використання понад 12 мiсяцiв визнаються як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. При передачi в експлуатацiю цих активiв нараховується знос у розмiрi 100 
вiдсоткiв. Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання та методи амортизацiї основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного звiтного року та, за необхiдностi, коригуються. При 
цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв. Об'єкти незавершеного будiвництва, що споруджуються для наступного використання у 
виробничих або адмiнiстративних цiлях, облiковуються по вартостi будiвництва за вирахуванням будь-яких визнаних збиткiв вiд знецiнення. Вартiсть будiвництва включає вартiсть 
професiйних послуг, а також, для квалiфiкованих активiв, витрати по позиках, якi капiталiзуються у вiдповiдностi iз облiковою полiтикою Товариства. Такi об'єкти основних засобiв 
вiдносяться до вiдповiдних груп основних засобiв на момент завершення будiвництва або готовностi до цiльового використання. Нарахування амортизацiї по таких об'єктах 
розпочинається з моменту готовностi активiв до запланованого використання. Витрати на ремонт та iншi полiпшення основних засобiв вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення та 
включаються до складу операцiйних витрат, за винятком випадкiв, коли вони пiдлягають капiталiзацiї. Оскільки сума в статті незавершене будівництво є суттєвою, вона виділена 
окремою строкою. У вартість незавершеного капітального будівництва входить вартість основних засобів, робота над якими залишається незакінченою. У складi незавершенного 
будiвництва Товариство облiковує витрати на придбання, спорудження або вiдновлення будiвель, споруд, лiнiй електропередач. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ (продовження) 
Зменшення корисності активів Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, 
що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його 
очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного 
вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для 
цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що 
генерують грошовi кошти). Фінансові інвестиції Станом на дату балансу, Товариство обліковує довгострокові та поточні фінансові інвестиції, які знаходяться в портфелі для продажу. 
Після первісного визнання фінансові активи, доступні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю. Запаси Запаси (крім пального) облiковуються по методу ідентифікованої 
собівартості та включають витрати на придбання товарно-матерiальних запасiв, їх доставку та доведення до поточного стану. Первісна вартість пального розраховується методом 
середньозваженої собівартості. В фiнансовiй звiтностi запаси вiдображаються по меншiй iз двох величин — по вартостi придбання або чистiй вартостi можливої реалiзацiї. Можлива 
вартiсть реалiзацiї передбачає цiну реалiзацiї пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням можливих витрат на завершення робiт та проведення реалiзацiї. Дебіторська 
заборгованість Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість в балансі відображається за очікуваною чистою вартістю реалізації. Облікові 
оцінки, що використовуються для створення резерву сумнівних боргів, базуються на аналізі суми дебіторської заборгованості на кінець року. Якщо заборгованість визнана безнадійною, 
вона списується за рахунок відповідного резерву, протягом того року, коли вона такою визнана. Повернення раніше списаних сум обліковуються як дохід. Грошові кошти та їх 
еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі та кошти на рахунках у банках. Торгова та інша кредиторська заборгованість Торгова та інша кредиторська 
заборгованість відображається в обліку та звітності за справедливою вартістю. Кредити та позики Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю. Кредити 
і позики класифікуються як поточні, коли їх термін погашення не перевищує дванадцяти місяців. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ (продовження) Витрати по позиках включають в себе 
виплату процентiв та iншi витрати, понесенi Товариством в зв'язку iз залученням цих коштiв. Разовi витрати, пов'язанi з отриманням банкiвських кредитiв (вартiсть оцiнки, сплачена 
комiсiя тощо) списуються пропорцiйно протягом термiну, на який виданий кредит. Всi iншi витрати по позиках вiдносять до витрат того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi. 
Оренда Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов’язані з 
операційною орендою, відображаються як витрати періоду у звіті про фінансові результати з використанням прямолінійного методу списання таких витрат протягом терміну оренди. Що 
стосується Товариства як орендодавця, то активи, якi є предметом операцiйної оренди вiдображаються у балансi у вiдповiдностi iз видом активiв. Доходи вiд операцiйної оренди 
визнаються рiвномiрно, протягом термiну оренди, I вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати у складi iнших доходiв. Податок на додану вартiсть Дохiд вiд продажу, витрати та 
активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли: - якщо податок на додану вартiсть, що виник при покупцi активiв або послуг, не 
вiдшкодовується податковим органом. В цьому випадку податок на додану вартiсть визнається, вiдповiдно, як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат; - торгова 
дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням податку на додану вартiсть. Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом 
або сплачується йому, включається в дебiторську та кредиторську заборгованiсть, вiдображену в балансi. Забезпечення Забезпечення (резерви) визнаються у випадку, якщо Товариство 
має поточне зобов'язання (юридичне або те, що випливає iз практики), що виникло в результатi минулих подiй, вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього 
зобов'язання є ймовiрним та iснує можливiсть надiйної оцiнки такого зобов'язання. Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було 
створено. Товариство щомісячно створює забезпечення (резерв) для виплати чергових вiдпусток персоналу. Забезпечення розраховується виходячи iз належних кожному працiвнику 
днiв вiдпустки на кiнець звiтного року за вiдпрацьований час та його сердньоденної зарплати. При визначеннi суми забезпечення, враховуються вiдповiднi вiдрахування на соцiальне 
забезпечення. Враховуючи поточний характер зобов'язань перед персоналом, щодо яких створюється забезпечення, вплив вартостi грошових коштiв в часi є незначним I тому створене 
забезпечення для виплати чергових вiдпусток не дисконтується. Визнання доходу Дохід визнається в момент його виникнення, незалежно від дати надходження та сплати коштів 
відповідно до узгоджених умов продажу, коли існує ймовірність того, що Товариство одержить економічні вигоди, пов’язані з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно 



визначена. Дохід визначається за вирахуванням податку на додану вартість. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ (продовження) Товариство постачає споживачам електроенергiю, придбану в 
державного пiдприємства “Енергоринок” (державного монополiста в галузi розподiлу електроенергiї), за тарифами, затвердженими Національною комісією регулювання 
електроенергетики України. Крім того, Товариство закуповує електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії в приватних 
домогосподарств. Дохiд вiд постачання електроенергiї визнається Товариством на момент отримання вiд споживачiв пiдтвердження про те, що електроенергiя була ними отримана в 
повному обсязi. Дохiд вiд надання послуг по монтажу, ремонту та технiчному обслуговуванню, а також дохiд вiд iнших продаж визнається Товариством на момент переходу до покупця 
(замовника) суттєвих ризикiв та вигод, що випливають з права власностi на реалiзованi товари, або пiсля завершення надання послуг. Визнання витрат Витрати облiковуються за 
методом нарахування. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з 
доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Собiвартiсть реалiзованої електричної енергії включає повну вартiсть 
електричної eнергії, придбаної у ДП "Енергоринок" та iнших незалежних постачальникiв. Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з наданням 
цих послуг. Дивіденди Дивіденди визнаються в момент, коли їх виплата є юридично обґрунтованою. Дивіденди, визначені Правлінням, не вираховуються з величини нерозподіленого 
прибутку до моменту їх затвердження на загальних річних зборах акціонерів. Податок на прибуток Податки у Звіті про фінансові результати складаються з податків на прибуток та змін у 
відстрочених податках на прибуток. Відстрочені податки на прибуток, розраховані за методом зобов’язань за балансом, виникають внаслідок існування тимчасових різниць між 
податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою оцінкою для цілей фінансового обліку. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається кожного року на 
кожну дату складання Звіту про фінансовий стан і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалізувати 
частину або всю суму такого відкладеного податкового активу. Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується при 
реалізації активу або погашенні зобов’язання, на основі діючих або прийнятих (оголошених) на дату звіту про фінансовий стан податкових ставок і положень податкового законодавства. 
Пенсійні зобов’язання Товариство сплачує передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок в Пенсiйний фонд України на користь своїх працiвникiв. Внесок розраховується як 
процент вiд поточної суми заробiтної плати та вiдноситься на затрати одночасно iз нарахуванням заробiтної плати. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті 
«Відрахування на соціальні заходи». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ (продовження) Крім того, Товариство, 
відповідно до вимог законодавства України, здійснює відшкодування витрат Державного пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених працівникам Товариства на 
пільгових умовах за роботу у шкідливих умовах праці. Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. Умовні зобов’язання та активи Умовні зобов'язання 
не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють 
економічні вигоди, є незначною. ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 1. Нематеріальні активи Рух нематерiальних активiв за piк, що 
закiнчився 31 грудня 2015 року, 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року представлено наступним чином: Ф.1, рядок 1000 Права користування природними ресурсами Авторські та 
суміжні з ним права Всього Балансова вартість на 31 грудня 2015р.: Первісна вартість 58 31 499 31 557 Накопичена амортизація (28) (16 222) (16 250) Надходження - 2 231 2 231 
Вибуття - (275) (275) Накопичена амортизація - 245 245 Амортизаційні нарахування (25) (2441) (2 466) Балансова вартість на 31 грудня 2016р.: Первісна вартість 58 33 455 33 513 
Накопичена амортизація (53) (18 418) (18 471) Надходження 2 625 2 625 Вибуття Накопичена амортизація Амортизаційні нарахування (5) (3 293) (3 298) Балансова вартість на 31 
грудня 2017р.: Первісна вартість 58 36 080 36 138 Накопичена амортизація (58) (21 711) (21 769) ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
(продовження) 2. Основні засоби У складі основних засобів станом на 31 грудня 2015 року, 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року відбулися наступні зміни: Ф.1, рядок 1010 
Земельні ділянки Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Всього Балансова вартість 
на 31 грудня 2015р.: Первісна вартість 9 332 2 495 446 1 093 094 73 043 7 415 11 918 3 690 248 Накопичена амортизація - (1 584 663) (802 853) (52 796) (4 889) (11 915) (2 457 116) 
Надходження за рік - 82 682 36 866 6 461 886 2 142 129 037 Переоцінка за рік - - - - - - - Вибуло за рік: Первісна вартість - (2 602) (3 809) (78) (94) (323) (6 906) Вибуло за рік: знос - 1 
613 3 302 78 78 323 5394 Амортизаційні нарахування - (44 840) (31 642) (3 732) (892) (2 143) (83 249) Інші зміни первісної вартості - (241) 241 - - - - Інші зміни зносу - (490) (316) - - - 
(806) Балансова вартість на 31 грудня 2016р.: Первісна вартість 9 332 2 575 285 1 126 392 79 426 8 207 13 737 3 812 379 Накопичена амортизація - (1 628 380) (831 509) (56 450) (5 703) 
(13 735) (2 535 777) Надходження за рік - 186 768 101 043 22 002 939 3 619 314 371 Переоцінка за рік Вибуло за рік: Первісна вартість - (3 528) (5 783) (2 009) (138) (354) (11 812) 
Вибуло за рік: знос - 2 963 5 245 1 775 124 354 10 461 Амортизаційні нарахування - (47 749) (32 700) (5 678) (934) (3 619) (90 680) Інші зміни первісної вартості - (176) 171 - 6 -- 1 Інші 
зміни зносу - (1 224) (393) - (6) - (1 623) Балансова вартість на 31 грудня 2017р.: Первісна вартість 9 332 2 758 349 1 221 823 99 419 9 014 17 002 4 114 939 Накопичена амортизація - (1 
674 390) (859 357) (60 353) (6 519) (17 000) (2 617 619) Незавершене будівництво включає обладнання в процесі встановлення на суму 125 728 тис. Грн. ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (продовження) 3. Інвестиції в асоційовані підприємства Інвестиції в асоційовані підприємства, які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств станом на 31 грудня 2017 року представленi наступним чином: Ф.1, рядок 1030 Назва асоційованого підприємства Основна діяльність голосів, % Сума ТзОВ 
Редакція газети «Репортер» Видання газет 24,9 229 ДП «Прикарпаттяенергосервіс» Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 100 - 4. Інші фінансові інвестиції 
Станом на 31 грудня 2017 року інші довгострокові фінансові інвестиції включали: Ф.1, рядок 1035 Назва підприємства Сума Акції ВАТ банк «БІГ Енергія» 379 Акції ВАТ 
«Українаенергомаш» 342 Всього: 721 5. Довгострокова дебіторська заборгованість У складі довгострокової дебіторської заборгованості відображено безпроцентні позики, надані 
працівникам Товариства. Враховуючи несуттєвість суми непогашених позик, вона наведена за номінальною вартістю. Ф.1, рядок 1040 2016 2017 По розрахунках з працiвниками за 
виданими позиками 4851 3 277 6. Запаси Структура запасів станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року була наступною: Ф.1, рядок 1100-1110 2016 2017 Сировина і матеріали 
18 070 18 999 Паливо 4 763 4 020 Будівельні матеріали 449 690 Запасні частини 4 628 5 205 Товари 199 261 Готова продукція 403 436 Інші 3 120 1 134 Всього: 31 632 30 745 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (продовження) На 31 грудня 2017 року запаси Компанiї не перебувають в заставі, обмежень в їх 
користуваннi не має. 7. Поточна дебіторська заборгованість Оскiльки основною дiяльнiстю (метою) АТ "Прикарпаттяобленерго" є задоволення потреб населення України, державних, 
кооперативних, суспiльних, приватних підприємств i органiзацiй електричною енергiєю, найбiльший обсяг дебiторської заборгованостi за товари, роботи (послуги), складає 
заборгованiсть за спожиту електроенергiю. Поточна дебiторська заборгованiсть за реалiзовану електроенергiю та iншi роботи, послуги, дебіторська заборгованість за виданими 
авансами, інша дебіторська заборгованість на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року включають: Ф.1, рядок 1125, 1130, 1145, 1155 Статті поточної дебіторської заборгованості 
2016 2017 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: за електричну енергію, в т.ч. -заборгованість юридичних осіб 17 751 44 140 -заборгованість фізичних осіб 84 212 101 
840 за реактивну енергію 1 682 1 758 інша 15 613 23 891 Резерв сумнівних боргів (27 332) (28 491) Чиста реалізаційна вартість 91 926 143 138 Дебіторська заборгованість за виданими 
авансами: аванси по розрахунках за електроенергію - 32 307 аванси за роботи і послуги 16 414 2 709 аванси по розрахунках за запаси 6 812 5 392 аванси по розрахунках за необоротні 
активи 17 278 1 932 інші аванси 46 3 Резерв сумнівних боргів (1 329) (1 329) Чиста реалізаційна вартість 39 221 41 014 Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків: розрахунки за реалізованими товаро-матеріальними цінностями 2 - розрахунки за отриманими товаро-матеріальними цінностями _ - розрахунки по інших операціях 12 4 
Чиста реалізаційна вартість 14 4 Інша дебіторська заборгованість 71 967 74 586 Резерв сумнівних боргів (13 267) (48 473) Чиста реалізаційна вартість 58 700 26 113 ПОЯСНЮВАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (продовження) 8. Резерв сумнівних боргів Величина резерву сумнівних боргів визначена за методами класифікації 
дебіторської заборгованості по термінах її виникнення та на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. У сумі резерву сумнівних боргів відбулися наступні зміни: 2016 2017 На 
1 січня: 32 619 41 929 нараховано за звітний період 11 582 36 544 внкористано у звітному періоді 2 272 180 На 31 грудня: 41 929 78 293 9. Кошти та їх еквіваленти Грошовi кошти та їх 
еквiваленти станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року представленi наступним чином: Ф.1, рядок 1165 2016 2017 Поточні рахунки в національній валюті 4 072 Грошові 
кошти у касі 5 Всього: 4 077 Станом на 31 грудня 2017 року не існує обмежень щодо використання коштів на поточних рахунках у банках. 10. Власний капітал Статутний капітал АТ 
«Прикарпаттяобленерго» складається зі 103 635 500 (сто три мільйони шістсот тридцять п’ять тисяч п’ятсот) акцій, що становить 25 908 875,00 (двадцять п’ять мільйонів дев’ятсот вісім 
тисяч вісімсот сімдесят п’ять) грн. Протягом звітного періоду не змінювався розмір і структура статутного капіталу. Статутний капітал Товариства розподілено між учасниками станом на 
31 грудня 2017 року наступним чином: Ф.1, рядок 1400 Учасники 2017 Юридичні особи-резиденти 676 Юридичні особи-нерезиденти 24 729 Фізичні особи-резиденти 504 Фізичні особи-
нерезиденти - Всього: 25 909 ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (продовження) Номінальна вартість акцій складає 0,25 гривні за одну 
акцію. Утримувачі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію на щорічних Загальних зборах акціонерів. 11. 
Короткострокові кредити банків Кредити та займи станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року представлені наступним чином: Ф.1, рядок 1600 2016 2017 Кредит в 
національній валюті 77 800 44 500 Овердрафт - - Всього: 77 800 44 500 Інформація про стан зобов’язань по кредитах: Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу 
(тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредит ПАТ «Кредобанк» 28.12.2017 15 000 14,28 03.01.2018 Кредит ПАТ «Піреус Банк МКБ» 07.12.2017 6 
000 16 06.01.2018 Кредит ПАТ «Таскомбанк» 12.12.2017 23 500 16 11.01.2018 12. Векселі видані До складу векселів виданих (Ф.1, рядок 1605) відноситься заборгованість ПАТ 
«Прикарпаттяобленерго» перед НАК «Нафтогаз Україна» за виданим довгостроковим векселем балансовою вартістю 8 000 тис.грн. з терміном погашення за пред’явленням, не раніше 
01.01.2015 р. 19.05.2015 року ПАТ «Прикарпаттяобленерго» звернулося до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом до НАК «Нафтогаз України» про визнання простих 
векселів, складених 04.05.2000 року від імені ВАТ «Прикарпаттяобленерго», такими, що не мають вексельної сили. 21.05.2015 року ухвалою господарського суду Івано-Франківської 
області порушено провадження по справі № 909/548/15. Позовні вимоги ПАТ "Прикарпаттяобленерго" ґрунтуються на тому, що вищевказані прості векселі не відповідають формі та не 
містять обов’язкових реквізитів, як це передбачено ст. 76 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі. Після кількох судових рішень, рішення Господарського суду 
Івано-Франківської області від 18.05.2016 року та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 07.09.2016 року у справі №909/548/15 скасовано. Справа №909/548/15 
скерована на новий розгляд до Господарського суду Івано-Франківської області. ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (продовження) 
01.08.2017 – рішення господарського суду Івано-Франківської області про відмову Товариству у позові. Протягом 2017 року було виплачено 235 тис.грн. 13. Інші довгострокові 
зобов’язання Інші довгострокові зобов’язання складаються з довгострокової частини зобов’язань з фінансової оренди. Інші довгострокові зобов’язання станом на 31 грудня 2016 року та 
31 грудня 2017 року представлені таким чином: Ф.1, рядок 1610 2016 2017 Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1 704 7 196 Всього: 1 704 7 196 14. 
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями складається з поточної частини зобов’язань з 
фінансової оренди. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року представлена таким чином: Ф.1, рядок 1610 2016 
2017 Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 559 5 726 Всього: 559 5 726 14. Кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги Кредиторська 
заборгованість за роботи, товари, послуги станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року представлена наступним чином: Ф.1, рядок 1615 2016 2017 Заборованість за куповану 
електроенергію 5 178 615 Заборгованість за товаро-матеріальні цінності 305 1 109 Заборгованість за роботи та послуги (в т.ч. по капітальному будівництву) 2 440 8 825 Інша 
заборгованість 99 108 Всього: 8 022 10 657 ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (продовження) Балансова вартiсть торгової та iншої 
кредиторської заборгованостi до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому. 16. 
Нараховані зобов’язання У складі зобов’язань станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року відображено: Ф.1, рядок 1620-1645 2016 2017 Зобов’язання щодо платежів до 
бюджету: податок на додану вартість 9 413 6 466 податок на прибуток - 7 783 податок на доходи фізичних осіб 3 153 2 876 військовий збір 281 266 інші податки та збори 4 749 7 606 
Всього: 17 596 24 997 Зобов’язання зі страхування 3 034 3 326 Зобов’язання з оплати праці 11 775 10 801 Зобов’язання з одержаних авансів: за електроенергію 138 609 171 513 за 
реактивну енергію 369 316 за транзит електроенергії 454 2 790 інші 7 052 40 846 Всього: 146 484 215 465 Інші зобов’язання 863 862 17. Поточні забезпечення Вiдповiдно до вимог 
законодавства Укрaїни Компанiя зобов'язана оплачувати своїм працівникам щорiчнi вiдпустки, що розраховуються в залежності вiд кiлькостi фактично відпрацьованого часу. На 31 
грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року зобов'язання Компанiї перед своїми працiвниками по оплатi вiдпусток за перiод, який пiдлягає оплатi як вiдпустка, складає: ПОЯСНЮВАЛЬНА 



ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (продовження) Ф.1, рядок 1660 2016 2017 На 1 січня: 15 238 12 931 нараховано за звітний період 24 583 41 724 
використано у звітному періоді (26 890) (32 324) На 31 грудня: 12 931 22 331 18. Інші поточні зобов’язання У складі інших поточних зобов’язань станом на 31 грудня 2016 року та 31 
грудня 2017 року відображено так: Ф.1, рядок 1690 2016 2017 Зобов’язання за нарахованими відсотками 15 4 Інші розрахунки 215 107 Тендерне забезпечення 90 700 Розрахунки по 
поворотних фінансових допомогах 3 400 1 270 Інші зобов’язання 11 781 333 Всього: 15 501 2 414 19. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Доходи від основних 
операцій за звітні періоди: 2016 рік та 2017 рік представлений наступним чином: Ф.2, рядок 2000 2016 2017 Дохід від реалізації електроенергії 1 888 600 2 474 506 Дохід від реалізації 
перетоків реактивної енергії 25 385 28 502 Дохід від реалізації послуг по транзиту 27 166 51 582 Дохід від реалізації товарів 2 162 2 736 Дохід від реалізації послуг 53 587 74 026 Всього: 
1 996 900 2 631 352 20. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за звітні періоди 2016 рік та 2017 рік 
складається з наступних компонентів: ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (продовження) Ф.2, рядок 2050 2016 2017 Собівартість 
реалізованої електроенергії 1 788 954 2 297 649 Собівартість реалізованих товарів 1 675 2 054 Собівартість реалізованих послуг 6 164 6 403 Всього: 1 796 793 2 306 106 Собівартість 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за звітні періоди 2016 рік та 2017 рік складається з наступних компонентів: 2016 2017 Сировина та матеріали 24 176 22 999 Електроенергія 
1 278 214 1 717 605 Оплата праці 184 431 211 386 Нарахування на ФОП 39 857 46 096 Амортизація 81 552 87 101 Інші 188 563 220 919 Всього: 1 796 793 2 306 106 21. Інші операційні 
доходи Згідно облікової політики доходи відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їхнього виникнення, незалежно від дати надходження коштів. У складі “Інших 
операційних доходів” відображено: Ф.2, рядок 2120 2016 2017 Доходи від реалізації оборотних активів 749 1 008 Доходи від реалізації необоротних активів 359 1 022 Доходи від 
операційної оренди 3 280 3 415 Одержані санкції за перевищення договірних величин електроенергії 4 170 5 632 Одержані пені, штрафи, неустойки 1 767 713 Безоплатно отримані 
активи 182 1 315 Дохід від списання кредиторської заборгованості 299 42 Інші доходи від операційної діяльності 317 348 Всього: 11 123 13 495 22. Адміністративні витрати 
Адміністративні витрати за звітні періоди 2016 рік та 2017 рік представлені таким чином: ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
(продовження) Ф.2, рядок 2130 2016 2017 Витрати на оплату праці 50 109 52 079 Відрахування на соціальні заходи 6 107 6 788 Матеріальні витрати 1 384 1 689 Амортизація 1 042 1 991 
Витрати на відрядження 867 1 098 Податки та збори 875 956 Ремонт та обслуговування основних засобів 3 100 4 112 Представницькі витрати 949 991 Інші витрати 20 469 29 468 Всього: 
84 902 99 172 23. Інші операційні витрати Згідно з обліковою політикою витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їхнього виникнення, незалежно від дати 
надходження коштів. У складі статті “Інші операційні витрати” відображено: Ф.2, рядок 2180 2016 2017 Собівартість реалізованих виробничих запасів 418 510 Собівартість реалізованих 
активів 131 430 Сумнівні та безнадійні борги 11 533 37 114 Нестачі від псування цінностей 80 40 Одержані пені, штрафи, неустойки 247 245 Операційні курсові різниці 2 - Витрати на 
оренду 622 2 618 Витрати на утримання об’єктів соціальної сфери 648 715 Витрати від безоплатної передачі активів, запасів, коштів 854 4 085 Всього: 14 535 45 757 24. Доходи від 
інвестицій У складі доходів від інвестицій відображено: ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (продовження) Ф.2, рядок 2200 2016 2017 
Доходи від інвестицій в асоційовані підприємства - 3 Доходи від інвестицій в дочірні підприємства - - Всього: - 3 25. Інші доходи Iншi доходи за звітні періоди 2016 рік та 2017 рік 
представленi наступним чином: Ф.2, рядок 2240 2016 2017 Дохід від реалізації інвестицій 807 - Доходи від безоплатно одержаних необоротних активів 4 332 3 386 Інші доходи 1 232 190 
Доходи від оприбуткування запасів при ліквідації необоротних активів 1 400 1 745 Всього: 7 771 5 321 26. Фінансові витрати У складі фінансових витрат відображено: Ф.2, рядок 2250 
2016 2017 Відсотки за кредити в національній валюті 8 101 6 565 Відсотки по лізингових платежах 79 3 134 Інші витрати 957 677 Всього: 9 137 10 376 27. Інші витрати Інші витрати за 
звітні періоди 2016 рік та 2017 рік представлені таким чином: ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (продовження) Ф.2, рядок 2270 2016 
2017 Списання необоротних активів при ліквідації 1 781 92 Інші витрати 1 991 1 961 Всього: 3 772 2 881 28. Податок на прибуток Компанiя розраховує податок на прибуток за правилами 
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями. Відповідно до Податкового кодексу України, у 2017 році ставка податку на прибуток що 
застосовувалася до Компанії становить 18 %. Витрати з податку на прибуток (45 733 тис.грн.) складаються з поточного податку на прибуток в сумі 45 733 тис.грн. Ф.2, рядок 2300 2016 
2017 Поточний податок на прибуток 25 196 45 733 Відстрочені податкові активи: на початок звітного періоду - - на кінець звітного періоду - - Витрати з податку на прибуток: 25 196 45 
733 поточний податок на прибуток 25 196 45 733 відстрочені податкові активи - - 29. Інший сукупний дохід У складі іншого сукупного доходу (Ф.2, рядок 2445) відображено зміни у 
вартості безоплатно отриманих необоротних активів у сумі 6 408 тис.грн. Та зміни у надлишку переоцінки на суму 1 530 тис.грн. 30. Прибуток на акцію Базисний прибуток на акцію 
розраховано шляхом ділення прибутку за рік на середньозважену кількість акцій в обігу упродовж звітного року. Розбавляючих акцій у Товариства немає. Нижче наведено інформацію 
про прибуток і кількість акцій, яка використана в розрахунках базисного прибутку на акцію. ПОЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДО СТАТЕЙ, НАВЕДЕНИХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
(продовження) 2016 2017 Прибуток (збиток) тис.грн. 81 521 140 209 Середньозважена кількість акцій в обігу 103 635 500 103 635 500 Базисний прибуток (збиток) на акцію, грн. 0,7866 
1,3529 Між звітною датою і датою складання цієї звітності ніяких інших операцій зі звичайними акціями не проводилося. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ Товариство здійснює діяльність в 
двох операційних сегментах: - Розподілення та постачання електроенергії; - Інші. Сегмент «Інші» включає надання послуг фізичним особам та роздрібну торгівлю. Інформація за 
операційними сегментами товариства наведена далі: Доходи і результати за сегментами Дохід сегмента 2016 2017 Розподілення та постачання електроенергії 1 991 284 2 624 725 Інші 5 
616 6 627 Всього доходів сегментів 1 996 900 2 631 352 Інші операційні доходи 11 123 13 501 Дохід від участі в капіталі - 3 Інші фінансові доходи 62 57 Інші доходи 7 771 5 321 Всього 
доходів 2 015 856 2 650 234 Витрати сегмента Розподілення та постачання електроенергії 1 788 954 2 297 649 Інші 7 839 8 457 Собівартість реалізованої продукції 1 796 793 2 306 106 
Адміністративні витрати 84 902 99 172 Інші операційні витрати 14 535 45 757 Витрати від участі в капіталі - - ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ (продовження) Інші витрати 3 772 2 881 
Фінансові витрати 9 137 10 376 Прибуток до оподаткування 106 717 185 942 Активи і зобов’язання сегмента Активи сегмента Розподілення та постачання електроенергії 1 680 375 1 866 
217 Інші 29 291 41 904 Всього активи сегментів 1 709 666 1 908 121 Нерозподілені: довгострокові фінансові інвестиції 949 950 довгострокова дебіторська заборгованість 4 852 3 277 
відстрочені податкові активи - - Всього активи 1 715 467 248 824 Зобов’язання сегмента Розподілення та постачання електроенергії 175 942 248 824 Інші 40 263 42 052 Всього 
зобов’язання сегментів 216 205 290 876 Нерозподілені: довгострокові зобов’язання 1 704 7 196 короткострокові векселі видані 8 000 7 765 короткострокові кредити банків 77 800 44 500 
інші поточні зобов’язання 559 5 726 Всього зобов’язання 304 268 356 063 Капітальні інвестиції 181 395 125 728 Амортизація 85 715 93 978 ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ В данiй 



фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами визнаються сторони, одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони 
або, якi знаходяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язанi сторони". ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ (продовження) До складу 
пов'язаних сторiн Компанiї входять суб'єкти господарювання, якi контролюють Компанiю та контролюються Компанією, суб'єкти господарювання, якi перебувають з Компанiєю пiд 
спiльним контролем, а також провiдний управлiнський персонал Компанiї. Протягом поточного року група в ході своєї нормальної діяльності здійснила наступні операції з пов’язаними 
сторонами: 2016 2017 Реалізація товаро-матеріальних цінностей 1 - Придбання товарно-матеріальних цінностей 700 16 Оренда одержана 427 579 Оренда надана 24 6 Дебіторська 
заборгованість 14 4 Кредиторська заборгованість - 23 Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами вiдбуваються на умовах, аналогiчних умовам на комерцiйнiй основi. 
Операцiї з ключовим управлiнським персоналом Ключовий управлiнський персонал представлений Головою та членами Правління, який надiлений повноваженнями керiвництва 
діяльністю Товариства. Винагорода ключового управлiнського персоналу за перiод, який закінчився 31 грудня 2017 року, здійснюється в межах, визначених штатним розкладом 
персоналу. Вказані виплати включають заробітну плату та винагороди, податки та відрахування у соціальні фонди. Винагороди ключового управлінського персоналу передбачені 
умовами контрактів, затверджених Наглядовою радою, які укладаються з Головою та членами Правління відповідно до Статуту Товариства. УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ 
Оподаткування У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим, регіональне і 
загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюється. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. У разі, якщо 
податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва, економічної діяльності Компанії, ймовірно, що Компанія змушена буде сплатити додаткові 
податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення. Товариство вважає, що воно відобразило всі 
операції у відповідності з чинним податковим законодавством, та сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Юридичні питання Товариство 
виступає однією із сторін в кількох судових справах, порушених в ході звичайної господарської діяльності. Претензії і позови, які існують на даний момент до УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА 
УМОВНІ АКТИВИ (продовження) Товариства, не можуть здійснити суттєвого негативного впливу на діяльність чи фінансове становище Товариства. Товариство є відповідачем у судових 
спорах про стягнення заборгованості. Проте, на звітну дату, відсутні підстави вважати, що в результаті цих спорів виникне потенційний обов'язок сплатити кошти третім особам у сумах 
більших ніж ті, що були визнані в балансі. Охорона навколишнього середовища Система заходiв по дотриманню природоохоронного законодавства в Українi перебуває на етапi 
становлення, I позицiя влади стосовно його дотримання постiйно переглядається. Товариство перiодично оцiнює свої зобов'язання на вiдповiднiсть природоохоронному законодавству. 
При виникненнi зобов'язань вони визнаються в фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок можливих змiн 
чинних норм I законодавства, не пiдлягають оцiнцi. Керiвництво вважає, що суттєвi зобов'язання внаслiдок нанесення шкоди навколишньому середовищу вiдсутнi. СУТТЄВІ ПРАВОЧИНИ 
У 2017 році Компанією не було укладено угод, визнаних у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства" суттєвими правочинами. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ Суттєвi 
подiї, якi вплинули або можуть вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi Товариства, в перiод мiж звiтною датою та датою пiдписання фiнансової 
звiтностi Товариства за 2017 рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi з МСФЗ, вiдсутнi. Голова Правління Бубен О.О. Головний бухгалтер Яремчук Л.В. 

 


