
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

1. Повне найменування емітента

Голова Правління Бубен Олександр Олександрович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

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

за              рік2018

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

00131564

вулиця Індустріальна, будинок 34, місто Івано-
Франківськ, 76014

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

mariya.romaniuk@oe.if.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

25.04.2019

№ 058/2505

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Повідомлення розміщено на  
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

www.oe.if.ua

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

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

рішення наглядової ради емітента, 24.04.2019, 
б/н
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Зміст

1. Основні відомості про емітента. X

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

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

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

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

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції емітента. X

9. Опис бізнесу. X

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

1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

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

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

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

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

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

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

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

X

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

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

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

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

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

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

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

X

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

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

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 
обов'язків акціонерів (учасників).

X

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

1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

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

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

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

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

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

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

X

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X

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

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

26. Інформація вчинення значних правочинів.

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

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

29. Річна фінансова звітність. X

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

X

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

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

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту) X

У звіті не подано нижче зазначену інформацію з наступних підстав:
 1.рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась;
 2.емітент не здійснював випуск облігацій;
 3.емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів;
 4.емітент не здійснював випуск інших цінних паперів;
 5.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;
 6.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;
 7.інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності (приватне акціонерне товариство не подає 

інформацію);
 8.інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) (приватне акціонерне товариство 

не подає інформацію);
 9.інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі 

їх звільнення (інформація подана у складі розділу - Звіт керівництва (звіт про управління);
 10.перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних 

їм акцій (у складі акціонерів емітента відсутні особи, які 5 відсотків і більше акцій емітента);
 11.інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій (д/н);
 12.інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (приватне акціонерне товариство не подає 
інформацію);

 13.інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій (приватне акціонерне товариство не подає інформацію);

 14.інформацію про придбання власних акцій емітентом (емітент не здійснював викуп власних акцій);
 15.інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від 
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емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (обмеження не 
встановлювались, цінні папери відчужуються без будь-якої згоди);

 16.інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів (приватне акціонерне товариство не подає 
інформацію);

 17.звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими 
здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) (приватне акціонерне товариство 
не подає інформацію);

 18.інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента (д/н);
 19.інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного 

капіталу такого емітента (д/н);
 20.інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (приватне акціонерне товариство не подає інформацію);
 21.відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість (приватне акціонерне товариство не подає інформацію);
 22.інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка 

наявна в емітента (д/н);
 23.інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють 

контроль над емітентом (д/н);
 24.Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток паїв):

Юридичні особи (42 особи) – 97,812983%
Фізичні особи (5817 осіб) – 2,122811%
Депозитарні установи не розкрили інформацію щодо 66540 акцій, що складає 0,064206%.
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Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" 

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

2) МФО банку

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

5) МФО банку

ТВБВ № 10008/0143 Філії - Івано-Франківське 
обласне управління АТ "Ощадбанк"

336503

ТВБВ № 10008/0143 Філії - Івано-Франківське 
обласне управління АТ "Ощадбанк"

336503

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26001300018152

26001300018152

35.12

35.13

35.14

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Передача електроенергії

Торгівля електроенергією

Розподілення електроенергії

4. Територія (область) Iвано-Франкiвська

Свідоцтво відсутнє

23.10.1998

25908875,00

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

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

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

 29418. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

Дочірнє підприємство "Прикарпаттяенергосервіс" 
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

304744143) ідентифікаційний код юридичної особи

76014 м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 344) місцезнаходження

5) опис: Емітент володіє часткою в розмірі 100%; вид вкладу до статутного капіталу - кошти; 
емітент здійснює управління в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом 
дочірнього підприємства

Дочірнє підприємство

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Репортер"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

315248483) ідентифікаційний код юридичної особи

м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 994) місцезнаходження

5) опис: Емітент володіє часткою в розмірі 24,9%; вид вкладу до статутного капіталу - кошти; 
емітент здійснює управління в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом 
товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

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

Філія Приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Східна"

1) найменування

вул. Я. Стецько, буд.7, м. Городенка, 
Городенківський, Iвано-Франкiвська область, 78103, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

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

Філія приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Центральна"

1) найменування

вул. Максимовича, буд.7, Івано-Франківськ, Iвано-
Франкiвська область, 76006, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

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

Філія Приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Південна"

1) найменування

вул. І.Франка, буд.29, місто Надвірна, 
Надвірнянський, Iвано-Франкiвська область, 78405, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

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

Філія Приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Карпатська"

1) найменування

вул. Енергетиків, буд.1, місто Косів, Косівський, 
Iвано-Франкiвська область, 78601, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

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

Філія Приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Коломийська"

1) найменування

вул. І. Франка, буд115, корпус Б, місто Коломия, 
Коломийський, Iвано-Франкiвська область, 78203, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

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

Філія Приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Західна"

1) найменування

вул. Окружна, буд.10, місто Калуш, Калуський, Iвано-
Франкiвська область, 77303, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

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

Філія Приватного акціонерного товариства 
"Прикарпаттяобленерго" "Північна"

1) найменування

вул. Галицька, буд. 40, село Залуква, Галицький, 
Iвано-Франкiвська область, 77160, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17. Штрафні санкції емітента
№
з/п

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено штрафну 
санкцію

Орган, який наклав 
штрафну санкцію

Вид стягнення Інформація про виконання

1 2 3 4 5

1 56, 23.01.2018 НКРЕКП штраф оплачено

2 375, 12.06.2018 НКРЕКП компенсація за 
недотримання 
гарантованих 
стандартів якості з 
надання послуг

оплачено
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18. Опис бізнесу

Організаційна структура АТ ″Прикарпаттяобленерго″ у 2018 році складалася з наступних дирекцій:
 •дирекція технічна; 
 •дирекція комерційна;
 •дирекція з забезпечення виробництва; 
 •дирекція фінансова; 
 •дирекція з інформаційних технологій; 
 •дирекція з охорони праці; 
 •дирекція з персоналу; 
 •дирекція з юридичних питань; 
 •дирекція з питань захисту економічних інтересів
 •дирекція з питань обслуговування клієнтів.

    Виробничі служби, дільниці, цехи, відділи функціонують за певними напрямками діяльності та 
підпорядковані  відповідним директорам. До структури АТ також належать 7 філій з центральним офісом 
в м. Івано-Франківськ. Філії функціонують без права юридичної особи, метою їх діяльності є 
забезпечення постачання споживачів енергією, підтримання електрообладнання та мереж в належному 
робочому стані, підвищення надійності та ефективності його роботи, а також забезпечення належних 
умов для отримання, передачі та розподілу споживачам електричної енергії у відповідності до ліцензій. 
   У 2018 році, продовжуючи роботу щодо змін в організаційній структурі підприємства, на вимогу Закону 
України «Про засади функціонування ринку електричної енергії» проведено наступні  зміни:
 •з  01.06.2018 створено філії «Західна» і «Північна». 
 •з 01.10.2018 створено філії «Південна», «Східна», «Карпатська», «Центральна», «Коломийська».

д/н

Ведення  бухгалтерського  обліку  на  підприємстві  організовано  вiдповiдно до вимог Закону України 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

 Показник2018 рік
 Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб2891

 Середня чисельність позаштатних працівників (по договору), осіб26
 Середня чисельність працівників, що працюють за сумісництвом, осіб24

 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, осіб8
 Фонд оплати праці штатних працівників,  тис. грн.390615,5

У порівнянні з 2017 роком, фонд оплати праці у 2018 році зріс на 21%. Фонд оплати праці збільшено у 
зв’язку із підняттям заробітної плати, збільшенням величини виплати квартальної премії, встановленням 
доплати за продуктивність праці.
Інформація про кадрову політику, спрямовану на утримання і розвиток персоналу
       Кадрова політика Компанії у 2018 році була спрямована на утримання персоналу у зв’язку із 
звільненням працівників для виїзду на заробітки за межі країни або для пошуку іншої вище оплачуваної 
роботи. Для цього розроблялися заходи щодо підвищення заробітної плати, зокрема, встановлена доплата 
за продуктивність праці, виплата щомісячної премії працівникам з фонду, утвореного за рахунок 
вакантних посад.
            Протягом 2018 року системою підвищення кваліфікації і навчанням на базі навчально-курсового 
комбінату АТ було охоплено 1109 працівника, в т.ч. персонал, занесений до кадрового резерву. 
Підвищили рівень знань по системі зовнішнього навчання – 140 працівників. Усі навчання проведені з 
метою отримання знань, необхідних для успішного досягнення стратегічних цілей та виконання поточних 
завдань.

Інформація про чисельність працівників

д/н

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

д/н

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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"Про бухгалтерський  облiк  та фiнансову звiтнiсть в Українi"  вiд  16.07.1999 року № 906-ХIV,  Положень 
(Стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених  наказом Мiнiстерства  фiнансiв України, 
Міжнародних  стандартів  бухгалтерського  обліку,  а також Положення про облiкову полiтику i 
органiзацiю бухгалтерського облiку АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2018 рiк,  затвердженого наказом по 
пiдприємству вiд 02.01.2018 р. № 4. Основними принципами бухгалтерського   облiку  i  фінансової  
звітності  товариства  є: автономнiсть,  обачнiсть, повне  висвiтлення,  послiдовнiсть,  безперервнiсть,  
нарахування  i  вiдповiднiсть  доходiв  i  витрат, перевага  сутності  над  формою,  iсторична  (фактична) 
собiвартiсть,  єдиний  грошовий  вимiрник, перiодичнiсть.
          Надання фінансової звітності користувачам здійснюється у відповідності до "Порядку надання 
фінансової  звітності", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419 
(із змінами  та доповненнями) та у  відповідності  до  вимог  Мiжнародних  стандартів   фінансової  
звітності.
         Порядок ведення аналітичного обліку і кореспонденції рахунків визначається "Інструкцією про  
застосування  Плану  рахунків  бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і  господарських  
операцій підприємств і організацій" (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999  
року №291), або (у частині, що не визначена Інструкцією) встановлюється підприємством самостійно -  
виходячи з норм зазначеної Інструкції, Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, інших  
нормативно-правових  актів  з  питань бухгалтерського  обліку та  управлінських потреб  підприємства.
          Бухгалтерський облік на підприємстві організовується з дотриманням наступних елементів 
облікової  політики – облік: основних засобів; малоцінних необоротних матеріальних активів; 
нематеріальних  активів; запасів; доходів; зобов’язань; дебіторської  заборгованості; інформації  про  
чистий  прибуток;  інформації  про  фінансові  інвестиції; інформації  про  оренду  необоротних активів та 
інше. 
          Облік запасів у бухгалтерському обліку ведеться в сумарному виразі. В кількісному виразі із 
застосуванням типових форм по обліку товарно-матеріальних цінностей і малоцінних предметів виходячи 
з потреб управління, контролю, аналізу та звітності. Придбані (отримані) або виготовлені запаси 
зараховуються на баланс підприємства по первісній  вартості. Первісною вартістю запасів, придбаних за 
плату, є собівартість запасів, що складається з фактичних витрат. Первісною вартістю запасів, що 
виготовляються власними силами  підприємства, визнається їхня  виробнича собівартість. Первісна 
вартість матеріалів, отриманих від демонтажу основних засобів, визначається за справедливою вартістю, з 
урахуванням  відсотку зносу та відображається в бухгалтерському обліку як інший доход. Запаси 
відображаються на дату балансу за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою  вартістю 
реалізації. При складанні проміжної фінансової звітності запаси відображаються в балансі по первісній 
вартості. 
          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.  Придбані  (створені)  основні  засоби  зараховуються  на  баланс  підприємства  по  первісній  
вартості.  Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів. Амортизацiя основних засобів 
нараховується з застосуванням  прямолiнiйного  методу. Придбані (створені) нематеріальні активи 
зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості. Строк корисного використання  
нематеріальних активів визначається за поданням фахівців з комп’ютерних технологій. Бухгалтерський 
облік нематеріальних активів ведеться по кожному об'єкту в розрізі груп. По нематеріальних активах 
застосовується метод прямолінійного нарахування  амортизації  протягом  терміну  корисного  
використання.  
          Вартісна ознака включення до складу малоцінних необоротних матеріальних активів предметів, 
термін служби яких більше одного року, в сумі, що не вище 6 000 грн. По малоцiнних необоротних  
матеріальних  активах  амортизацiя  нараховується  в  першому  мiсяцi  використання об'єкта в розмiрi 100 
вiдсоткiв його вартостi.
         Грошовi  кошти враховують суму грошей у  касi  та поточному рахунку у банку. 
        Дебiторська  заборгованість  вiдображається  за  реальною вартiстю.

Основною діяльністю ПАТ "Прикарпаттяобленерго" є передача електричної енергії місцевими 
(локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території 
Івано-Франківської області.
Найбільш енергоємними споживачами електроенергії Товариства є: АТ "Укртрансгаз" Філія УМГ 
"Прикарпаттрансгаз", ТзОВ "Буковель", ТзОВ "СВИСПАН ЛІМІТЕД".
Основним постачальником електроенергії для ПАТ "Прикарпаттяобленерго" є Державне підприємство 
«Енергоринок». У 2018 році ПАТ "Прикарпаттяобленерго" закупило у ДП "Енергоринок" електроенергії 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
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на суму 2 513,2 млн. грн. 
Споживання електричної енергії у 2018 році становить 1 914,2 млн. кВт∙год, що на 153,1 млн. кВт∙год 
більше ніж у 2017 році.
Структура споживання електроенергії зображена на діаграмі і розподіляється наступним чином: 51% 
припадає на населення, 20% - на промисловість регіону, 5% споживають бюджетні установи, 19% - інші 
споживачі, 3% - комунально-побутові споживачі, найменша частка - 2% припадає на сільськогосподарські 
підприємства.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності товариства є покращення стану електричних мереж для  
забезпечення якісною електроенергією кожного споживача. Для цього щорічно розробляється і 
впроваджується інвестиційна програма АТ «Прикарпаттяобленерго», яка погоджується Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості України та схвалюється Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики.
            Кожного року левова частка інвестиційної програми  АТ «Прикарпаттяобленерго» направляється  
на  технічний  розвиток, модернізацію  і  будівництво електричних  мереж  та  обладнання.
            За  останні  п’ять  років  Товариством  придбано  активів на загальну суму 374 646 тис.грн., 
відчужено  активів  на  суму  38 982 тис.грн.

          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 об'єкта основних засобiв проводиться, якщо залишкова вартість суттєво відрізняється від 
справедливої вартості на дату балансу. У випадку переоцінки об'єкта основних засобiв на ту ж дату 
здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобiв, до якої відноситься цей об'єкт. Переоцінка 
основних засобiв проводиться також в інших випадках, прямо передбачених законодавством і 
нормативними актами.
         Вартісна ознака предметів терміном служби більш одного року, що включаються до складу 
основних засобів, встановлюється в сумі понад 6 000 грн. за одиницю.
         Основні правочини щодо об'єктів основних засобів - списання внаслідок фізичного зносу. Виробничі 
потужності включають передавальні пристрої (лінії електропередач), обладнання (трансформаторні 
підстанції), які працюють в безперервному режимі. Основні засоби утримуються в робочому стані за 
рахунок поточних експлуатаційних витрат, капітальних ремонтів,  модернізації  та  реконструкції.

          Місцезнаходження  основних  засобів  - м.Івано-Франківськ та Івано-Франківська  область.

д/н

Основні завдання фінансової діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» є  вибір ефективних та оптимальних 
форм  фінансування виробничих процесів  з метою забезпечення стабільної роботи та прибутковості 
підприємства. Основою виконання цих завдань є розробка перспективних і поточних фінансових планів 
підприємства, в яких узагальнюються його доходи і видатки за певний період (рік, квартал, місяць) та 
чіткий контроль їх виконання. Джерелом фiнансування дiяльностi АТ "Прикарпаттяобленерго" в 
основному є власні кошти, отримані від реалізації електричної енергії споживачам області, виконаних  
робіт та наданих послуг.  У разi недостатньої кiлькостi обiгових коштiв для поточних потреб, товариство 
залучає додатковi кошти шляхом отримання банкiвських  кредитiв. Для поліпшення ліквідності 
підприємства,  вживаються заходи, що сприяють збільшенню прибутку, а також оптимізації структури 
капіталу підприємства.

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

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

д/н

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

д/н

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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д/н

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

д/н

Інша інформація
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Правління Голова Правління
Заступник Голови Правління
Фінансовий дирктор
Заступник фінансового директора

Бубен Олександр Олександрович
Костюк Василь Васильович
Єфімов Сергій Олексійович
Ільницький Денис Євгенович

Наглядова рада Голова Наглядової ради
Члени Наглядової ради

Сагура Олександр Вікторович
Троїцька Тамара Миколаївна
Овчиннікова Марина Вікторівна
Осіпова Ольга Юріївна
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

1961

37

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564,  Голова Наглядової ради

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 - 37 років. Розмір винагороди, що виплачується посадовій особі, 
встановлюється загальними зборами акціонерів. 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 
посадової особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду а також 
цивільно-правовим договором, що укладається з посадовою особою.

вища, економіст

Сагура Олександр Вікторович

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

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

1969

27

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564, заступник генерального директора з фінансових питань в 
комерційній компанії, АТ "Прикарпаттяобленерго" член Наглядової ради

вища, інженер-електрик, магістр бізнес адміністрування

Овчиннікова Марина Вікторівна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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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 - 27 років.  Розмір винагороди, що виплачується посадовій 
особі, встановлюється загальними зборами акціонерів. 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 
посадової особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду а також 
цивільно-правовим договором, що укладається з посадовою особою.

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

1969

32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564,  член Наглядової ради

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 - 32 роки.  Розмір винагороди, що виплачується посадовій особі, 
встановлюється загальними зборами акціонерів. 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 
посадової особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду а також 
цивільно-правовим договором, що укладається з посадовою особою.

вища, інженер-економіст, юрист

Троїцька Тамара Миколаївна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

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

1973

Осіпова Ольга Юріївна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
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28

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564,  член Наглядової ради

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 - 28 років.  Розмір винагороди, що виплачується посадовій 
особі, встановлюється загальними зборами акціонерів. 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 
посадової особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду а також 
цивільно-правовим договором, що укладається з посадовою особою.

вища, економіст5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

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

1971

30

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564, Голова Правління

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 - 30 
років.  Розмір винагороди, що виплачується посадовій особі, встановлюється Наглядовою радою. 
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 посадової особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про Правління 
а також контрактом, що укладається з посадовою особою.

вища, інженер-штурман, магістр бізнес адміністрування 
(ЕМБА)

Бубен Олександр Олександрович

Голова Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

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

Заступник Голови Правління1) посада*:

© SMA 001315642018 р. 



1966

35

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564, Заступник Голови Правління

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 – 35 років.  Розмір винагороди, що виплачується посадовій особі, встановлюється 
Наглядовою радою. 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.

вища, інженер-будівельник

Костюк Василь Васильовичфізична особа2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

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

1978

24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564, член Правління-фінансовий директор

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 – 24 роки.  Розмір винагороди, що виплачується посадовій особі, 

вища, економіст

Єфімов Сергій Олексійович

член Правління - фінансовий директор

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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встановлюється Наглядовою радою. 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 посадової особи визначаються Статутом Товариства, 
Положенням про Правління а також контрактом, що укладається з посадовою особою.

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

1989

9

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564,  член Правління - заступник фінансового директора

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 – 9 років.  Розмір винагороди, що виплачується 
посадовій особі, встановлюється Наглядовою радою. 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 посадової особи визначаються 
Статутом Товариства, Положенням про Правління а також контрактом, що укладається з 
посадовою особою.

вища, менеджмент організацій

Ільницький Денис Євгенович

член Правління - заступник фінансового директора

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

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

1978

вища, економіст

Безуглий Олексій Юрійович

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:
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20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564, Голова Ревізійної комісії

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 – 20 років.  Розмір винагороди, що виплачується посадовій особі, встановлюється 
загальними зборами акціонерів. 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 посадової особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну 
комісію а також цивільно-правовим договором, що укладається з посадовою особою.

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

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

1977

25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564, член ревізійної комісії

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 – 25 років.  Розмір винагороди, що виплачується посадовій особі, встановлюється 
загальними зборами акціонерів. 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 посадової особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну 
комісію а також цивільно-правовим договором, що укладається з посадовою особою.

вища, юрист, спеціаліст з економіки підприємства

Луцась Андрій Євгенович

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

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

Пазюк Наталія Василівна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
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1977

16

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564, член Ревізійної комісії

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 – 16 років.  Розмір винагороди, що виплачується посадовій особі, встановлюється 
загальними зборами акціонерів. 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 посадової особи визначаються Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну 
комісію а також цивільно-правовим договором, що укладається з посадовою особою.

вища, економіст

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

12.04.2017  три роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

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

1952

47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
АТ "Прикарпаттяобленерго", 00131564, головний бухгалтер

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 - 47 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

вища, економіст

Яремчук Людмила Володимирівна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

16.08.1999  термін не визначено8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------
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* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

2 4 5 6 71 3

Бубен Олександр 
Олександрович

60501 0,058378 60501 0Голова Правління фізична особа

Костюк Василь 
Васильович

133 0,000128 133 0Заступник Голови 
Правління

фізична особа

Безуглий Олексій 
Юрійович

10 0,000009 10 0Голова Ревізійної 
комісії

фізична особа

Осіпова Ольга Юріївна

5 0,000004 5 0Член Наглядової ради фізична особа

© SMA 001315642018 р. 



2 4 5 6 71 3

Пазюк Наталія 
Василівна

5 0,000004 5 0Член Ревізійної 
комісії

фізична особа

Овчиннікова Марина 
Вікторівна

3 0,000002 3 0Член Наглядової ради фізична особа

Троїцька Тамара 
Миколаївна

1 0 1 0Член Наглядової ради фізична особа

Сагура Олександр 
Вікторович

1 0 1 0Голова Наглядової 
ради

фізична особа

Луцась Андрій 
Євгенович

1 0 1 0Член Ревізійної 
комісії

фізична особа
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2 4 5 6 71 3

Яремчук Людмила 
Володимирівна

0 0 0 0Головний бухгалтер фізична особа

Ільницький Денис 
Євгенович

0 0 0 0член Правління - 
заступник 
фінансового 
директора

фізична особа

Єфімов Сергій 
Олексійович

0 0 0 0член Правління - 
фінансовий директор

фізична особа

Усього: 60660 0,058525 60660 0
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

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

Юридичні особи - 42 д/н д/н, д/н,  область, д/н 97,812983

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Фізичні особи - 5817 фізичних осіб 2,122811

99,935794Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Головною стратегічною метою компанії на 2019 рік залишається пристосування до законодавчих змін 
щодо регулювання ринку електроенергетики та досягнення лідерства в електроенергетичній галузі 
України. 
Стратегічними ініціативами компанії на 2019 рік є: 
1. Реалізація заходів для покращення оперативного обслуговування мереж, а саме:

 запровадження SCADA системи в філіях для забезпечення збору, обробки, відображення та архівування 
інформації про стан мереж в реальному часі;

 об’єднання Рогатинської і Галицької ОДГ ОДС в «Північне оперативно-диспетчерське відділення» для 
оптимізації оперативно-технологічного керування розподілом електричної енергії в електромережах. 
2. Будівництво лінії та підстанції 110 кВ  щ у районі Яблуниці-Паляниці, що зніме питання дефіциту 
потужностей і дозволить розвивати цей туристичний регіон. 
3. Використання інноваційних рішень у напрямку економії втрат електроенергії. Боротьба з сучасними 
методами крадіжок, ліквідація комерційних втрат у проблемних районах області. 
4. Завершення  впровадження системи управління підприємством SAP у всіх філіях компанії, що значно 
підвищить керованість виробничими процесами та покращить швидкість та якість прийняття 
управлінських рішень.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У 2018 році у компанії тривали процеси з підготовки до роботи у нових ринкових умовах.
Нова модель ринку електроенергії, яка запрацювала вже з січня 2019 року, передбачила поділ обленерго 
на розподільчу і постачальну компанії, появу нових продавців електроенергії.
Відповідно до законодавства, АТ «Прикарпаттяобленерго» залишило за собою лише функцію розподілу 
електроенергії, а функції продажу електроенергії на території Івано-Франківської області перейшли до 
ТОВ «Прикарпатенерготрейд». 
З листопада 2018 року організаційна структура філій змінилася – з 17 філій зараз  функціонує 7, які були 
об’єднані за географічними та технічними критеріями, для зручності обслуговування мереж. Це 
допоможе підвищити ефективність використання обладнання, спецтехніки, робочого часу працівників, та, 
в кінцевому результаті, підвищить якість послуг, які надає компанія.

Постачання електроенергії споживачам
У 2018 році наша компанія закупила у ДП «Енергоринок» електроенергії на 2 513,2 млн. грн. Розрахунки 
за електроенергію проведено на 100,1 %.

Технічні питання
У зв'язку із запровадженням нової моделі ринку електроенергії компанія в числі перших  отримала 
ліцензію з розподілу електричної енергії.
Протягом звітного року реконструйовано близько 40 км повітряних ліній та понад кілометр кабельних 
ліній. Побудовано 4,35 км повітряних ліній, 2,5 км кабельних ліній 10кВ  та 29 ТП-10/0,4 кВ. Для 
реалізації послуг приєднання збудовано та реконструйовано понад 203 км ліній електропередач.
Запроваджено систему для оптимізації процесу планування ремонтів та реконструкції ПЛ-0,4 кВ на основі 
сукупної оцінки ризиків, з урахуванням:
а) величини ймовірного спаду напруги в кінцевих точках ліній;
б) коефіцієнта якісної оцінки технічного стану;
в) наявності підтверджених скарг споживачів;
г) наявності заяв на приєднання нових електроустановок;
д) величини показника SAIDI.
Саме на основі даної системи було включено об’єкти в програму ремонтів 2019 року.
У 2018 році впроваджено публічну геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів 
електроенергетики, необхідної для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання 
(стандартне/нестандартне), а також для виконання вимог Кодексу системи розподілу. 
Також власними силами компанії побудовано близько 60,5 км (у 2017 році  близько 4 км) волоконно-
оптичних ліній зв’язку від диспетчерських пунктів  до підстанцій, що дало змогу підвищити швидкість 
передачі телемеханічних даних.
Щодо технологічних втрат електроенергії, то за 12 місяців 2018 рок вони склали 8,32% від загального 
відпуску електроенергії в мережу, що на 2,06% краще за результат попереднього року та на 2,63% нижче 
за встановлені нормативи. 

2. Інформація про розвиток емітента

© SMA 001315642018 р. 



д/н

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління

Товариство не приймало рішення про застовування будь-яких кодексів корпоративного управління

д/н

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

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги

Фінансові питання
За 2018 рік чистий прибуток  компанії склав 249,1млн.грн., що на  108,9млн. грн. більше  за попередній 
рік.
Компанія  стабільно виконувала свої зобов’язання, сплачувала  податки та забезпечувала вчасні  
розрахунки з постачальниками  електроенергії. За цей період  ми сплатили податків  до бюджетів  усіх 
рівнів 286,6  млн.грн., що на 58,9млн. більше, ніж у 2017році.
В тому числі до місцевих  бюджетів області сплачено 81,6 млн.грн., що на 15,2 млн.більше, ніж минулого 
року.
У 2018 році на розбудову електромереж, заміну застарілого обладнання та покращення якості послуг було 
спрямовано 164,623 млн. грн. інвестиційної програми компанії, що на 30, 213 млн.грн. більше, ніж у 
попередньому. Проте, ці обсяги інвестицій не дозволяють компанії досягати позитивної динаміки 
оновлення мереж, оскільки значна частка інвестицій скеровується на масштабні об’єкти будівництва 
високовольтних мереж, щоб вирішити проблеми дефіциту потужності в гірських районах. У звітному році 
завершено телемеханізацію підстанцій 35-110кВ у Тлумацькому та Галицькому районах. На 2019 рік  
залишається провести аналогічні роботи у Коломийському районі. 

Робота з клієнтами. Покращення якості послуг
Для покращення якості обслуговування в ЦОКах Івано-Франківська, Калуша, Коломиї запрацювала 
електронна черга, встановлено інформаційні термінали, де клієнт самостійно може отримати довідки та 
дізнатися стан розрахунків та відразу оцінити роботу сервісів та фахівців Центрів обслуговування. У 
новому форматі відкрито ЦОК у Калуші та Коломиї.
Для інформування клієнтів компанії та зворотнього зв’язку з ними працює кол-центр компанії, який 
обслуговує понад 1 млн. 200 тисяч дзвінків від споживачів області (100 тисяч дзвінків у місяць). Протягом 
звітного року зменшився відсоток втрачених дзвінків – (2017 рік – 25%, 2018 рік – 14%). При цьому 
кількість дзвінків не стала меншою, а  відсоток споживачів, яких обслужили диспетчера за 30 секунд 
з’єднання став більшим.
З метою підготовки до роботи в нових умовах ринку електроенергії завершено роботи з модернізації кол-
центру, а саме розділено його на два підрозділи, що дає змогу окремо обслуговувати споживачів 
розподільчої компанії та постачальної компанії.

д/н

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

д/н

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:
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д/н

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

18.04.2018

89,1227042

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Порядок денний:
 1.Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ 

«Прикарпаттяобленерго».
 2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ 

«Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 
2018 році. 

 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2017 
році. 

 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ 
«Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік.  

 5.Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік.  
 6.Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році та 

затвердження плану розподілу прибутку на 2018 рік. 
 7.Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2012 році.
 8.Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
 9.Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, 

які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго». 
 10.Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, 

визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».  
 11.Про надання згоди на утворення (заснування) АТ «Прикарпаттяобленерго» товариства з обмеженою 

відповідальністю, визначення складу засновників (учасників) та розміру вкладу до статутного капіталу створюваного 
товариства. Визначення повноважень Наглядової ради щодо утворення (заснування)  товариства з обмеженою 
відповідальністю.

З першого питання порядку денного: Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».

Вирішили:
 1.Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 18.04.2018р. 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 18.04.2018р.

З другого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки 
фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік та визначення основних напрямків 
діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році.

Вирішили:
 1.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго»  у 2017 році та 

основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2018 рік затвердити.
 2.Роботу Правління у 2017 році визнати задовільною.

З третього питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ 
«Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2017 році. 

X

чергові позачергові
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Вирішили:
 1.Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго»  про роботу у 2017 році затвердити.
 2.Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії  щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік.  

Вирішили:
 1.Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго»  за 2017 рік 

затвердити.
 2.Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 
рік. 

Вирішили:
 1.Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік затвердити.

З шостого питання порядку денного: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ 
«Прикарпаттяобленерго» у 2017 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2018 рік. 

Вирішили:
 1.Затвердити прибуток у сумі 140 209 тис. грн. (сто сорок мільйонів двісті дев’ять тисяч гривень), отриманий АТ 

«Прикарпаттяобленерго»   у 2017 році.
 2.Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
 3.Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік не нараховувати та не 

сплачувати.
 4.Затвердження плану розподілу прибутку за 2018 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ 

«Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік.

З сьомого питання порядку денного: Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ 
«Прикарпаттяобленерго» у 2012 році.

Вирішили:
 1.Нерозподілений прибуток у сумі 58 971 тис. грн. (п’ятдесят вісім мільйонів дев’ятсот сімдесят одна тисяча 

гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2012 році, розподілити наступним чином:
 -39 798,4 тис. грн. (тридцять дев’ять мільйонів сімсот дев’яносто вісім тисяч чотириста  гривень), що складає 67,5 % 

від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2012 рік, спрямувати на капітальні інвестиції; 
 -19 172,6 тис. грн. (дев’ятнадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі шістсот гривень), що складає 32,5 % від суми 

нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2012 рік, спрямувати на виплату дивідендів акціонерам. 

З восьмого питання порядку денного: Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

Вирішили:
 1.Затвердити розмір дивідендів у сумі 19 172,6 тис. грн. (дев’ятнадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі шістсот 

гривень), що складає 0,185 грн. на 1 (одну) просту акцію. Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить 
дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.

 2.Здійснити виплату дивідендів акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» безпосередньо акціонерам в порядку та 
строк, передбачений чинним законодавством України.

З дев'ятого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження 
його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго». 

Вирішили:
 1.Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій 

редакції.
 2.Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» 

у новій редакції.

З десятого питання порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та 
затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ 
«Прикарпаттяобленерго».  

Вирішили:
 1.Внести зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління АТ 
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X

д/н

бюлетенями

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (зазначити)

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (зазначити)

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

X

X

X

Депозитарна установа X

«Прикарпаттяобленерго» та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про 
Ревізійну комісію, про Правління АТ «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 АТ 
«Прикарпаттяобленерго».

З одинадцятого питання порядку денного: Про надання згоди на утворення (заснування) АТ 
«Прикарпаттяобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, визначення складу засновників (учасників) та 
розміру вкладу до статутного капіталу створюваного товариства. Визначення повноважень Наглядової ради щодо 
утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю.

Вирішили:
 1.Надати згоду на утворення (заснування) АТ «Прикарпаттяобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, 

яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». 
 2.Визначити, що АТ «Прикарпаттяобленерго» виступить єдиним засновником (учасником)  утворюваного 

товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону 
України «Про ринок електричної енергії».

 3.Встановити, що АТ «Прикарпаттяобленерго» здійснює вклад до статутного капіталу товариства з обмеженою 
відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок 
електричної енергії», у розмірі 1 000 тис. грн. (один мільйон гривень). При збільшенні статутного капіталу 
утворюваного товариства з обмеженою відповідальністю, питання про здійснення додаткового вкладу АТ 
«Прикарпаттяобленерго» до статутного капіталу цього товариства вирішує Наглядова рада АТ 
«Прикарпаттяобленерго». 

 4.Наглядовій раді АТ «Прикарпаттяобленерго» відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства, 
прийняти відповідні рішення щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде 
виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
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Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій емітента документарної 
форми існування у бездокументарну форму існування.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (зазначити)

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

Виконавчий орган X

ніАкціонери (акціонер), які (який) на 
день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше 
відсотків простих акцій товариства

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

д/н

д/нІнше (зазначити)

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

д/н

Наглядова рада Товариства:
Голова Наглядової ради - Сагура Олександр Вікторович
Члени Наглядової ради:
Троїцька Тамара Миколаївна
Овчиннікова Марина Вікторівна
Осіпова Ольга Юріївна

Виконавчий орган - Правління Товариства
Голова Правління - Бубен Олександр Олександрович
Заступник Голови Правління - Костюк Василь Васильович
Фінансовий директор - Єфімов Сергій Олексійович
Заступник фінансового директора - Ільницький Денис Євгенович

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

4

0

0

Склад наглядової ради (за наявності)

Членів наглядової ради - акціонерів

Членів наглядової ради - представників акціонерів

Членів наглядової ради - незалежних директорів

Кількість 
осіб
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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.

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (зазначити)

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

д/нІнше (зазначити)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, 
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 Так Ні

д/н

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так Ні

Сагура Олександр Вікторович Голова Наглядової ради X

Опис: д/н

Троїцька Тамара Миколаївна член Наглядової ради X

Опис: д/н

Овчиннікова Марина Вікторівна член Наглядової ради X

Опис: д/н

Осіпова Ольга Юріївна член Наглядової ради X

Опис: д/н
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X

д/н

X

д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (зазначити)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками?

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

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

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

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

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада розглядала питання, які законом та статутом Товариства 
віднесено до її виключної компетенції. Зокрема, це рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, 
визначення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, затвердження форми та 
тексту бюлетенів для голосування на зборах, рішення про порядок та строки виплати дивідендів, обрання аудитора та 
оцінювачів, надання згоди на вчинення Товариством правочинів, у випадках передбачених законом та Статутом 
Товариства.

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Правління Товариства:
Голова Правління 
Заступник Голови Правління
Фінансовий директор
Заступник фінансового директора

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. 
Правління:
1) Затверджує поточні плани діяльності Товариства та 
заходи для їх реалізації.
2) Розробляє порядок розподілу прибутку і покриття збитків.
3) Розпоряджається майном Товариства та грошовими 
коштами, з урахуванням обмежень, встановлених чинним 
законодавством, рішеннями Загальних зборів, Наглядової 
ради, цим Статутом, Положенням про Правління.
4) За згодою Наглядової ради Товариства приймає рішення 
про отримання короткострокових і довгострокових кредитів 
(позик).
5) Затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих що 
віднесені цим Статутом до виключної компетенції 
Загальних зборів чи Наглядової ради.
6) Приймає рішення про призначення та звільнення 
директорів дочірніх підприємств за поданням Голови 
Правління Товариства.
7) Виконує рішення Наглядової ради про проведення 
Загальних зборів Товариства, забезпечує виконання 
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так, створено ревізійну 
комісію

5

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

3

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента

організаційних та технічних заходів з підготовки та 
проведення Загальних зборів, надає пропозиції щодо 
включення питань до порядку денного, готує необхідні 
документи та проекти рішень, забезпечує можливість 
ознайомлення акціонерів з документами.
8) Надає вимогу Наглядовій раді про скликання 
позачергових Загальних зборів в разі порушення 
провадження про визнання Товариства банкрутом або 
необхідності вчинення значного правочину.
9) Звертається до Наглядової ради та надає свої пропозиції з 
питань, що належать до виключної компетенції Наглядової 
ради.
10) За погодженням з Наглядовою радою визначає критерії 
конфіденційності інформації, порядок доступу до неї та 
порядок її використання.
11) На вимогу органів та посадових осіб Товариства надає 
можливість ознайомитися з інформацією про діяльність 
Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та 
внутрішніми положеннями Товариства.
12) В разі прийняття рішення про зменшення статутного 
капіталу Товариства протягом 30 днів письмово повідомляє 
про таке рішення кожного кредитора шляхом направлення 
простих листів засобами поштового зв’язку, вимоги якого 
до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи 
порукою.
13) Виконує інші функції, що випливають з рішень 
Загальних зборів і Наглядової ради, цього Статуту, 
Положення про Правління та вимог чинного законодавства і 
внутрішніх документів Товариства.
14) Забезпечує своєчасне розкриття 
(надання/опублікування) Товариством достовірної 
інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки 
встановлені діючим законодавством.
15) Приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною 
діяльністю Товариства.

Опис: д/н
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так

ні

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

ні

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

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

X

X

X

X

д/н

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

X
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ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності

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

Інформація про склад органів 
управління товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

так

X

X

д/н

X

д/н

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (зазначити)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

LEX PERFEKTA LIMITED 140113 24,9999271

MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED 138799 24,9999272

KERELIO COMMERCIAL LIMITED 138181 12,7195433

MIOSARIA COMMERCIAL LTD 242638 12,5104484

ZOCATINI ENTERPRISES LTD 240867 12,5104475

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

Загальна 
кількість акцій

Кількість акцій 
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 
обмеження

103635500 1537385 Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах

12.04.2018

Голова та члени Правління обираються Загальними зборами зборами Товариства строком на три роки.
Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства Товариства строком на три 
роки.
Голова та члени Ревізійної комісії обриються Загальними зборами Товариства строком на три роки.
Обрання членів Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного 
голосування.
Головний бухгалтер приймається на роботу в порядку, встановленому чинним законодавством.

Порядок виплати винагороди чи компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам органів 
Товариства у разі їх звільнення визначається умовами цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладаються з ними. У разі звільнення головного бухгалтера, здійснюються виплати, 
передбачені чинним законодавством.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення

9) Повноваження посадових осіб емітента
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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. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним 
законодавством та Статутом Товариства. Наглядова рада діє на підставі Положення про Наглядову раду, 
яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Голови та членів 
Наглядової ради  визначаються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду а також цивільно-
правовим договором, що укладаються з ними.
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. До компетенції Правління належить вирішення всіх 
питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до 
виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Правління діє на підставі 
Положення про Правління, яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. 
Повноваження Голови та членів Правління визначаються Статутом Товариства, Положенням про 
Правління а також контрактом, що укладаються з ними.
Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами фінансового року  (планові) та спеціальних перевірок фінансово-
господарської діяльності (позапланові). Ревізійна комісія діє на підставі Положення про Ревізійну 
комісію, яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Голови та членів 
Ревізійної комісії визначаються Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію а також 
цивільно-правовими договорами, що укладаються з ними.
Головний бухгалтер організовує ведення бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів 
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, 
регістрів і звітності протягом встановленого законодавством терміну, а також виконує інші функціональні 
обов’язки згідно посадової інструкції.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту 
про управління та Річної інформації емітента цінних паперів, але не містить фінансової звітності та 
нашого звіту 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 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 проведеної нами роботи ми доходимо 
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Кількість за типами акцій

LEX PERFECTA LIMITED 00140113 Зінас Кенфер та Орігенос 
П.С. 3035, Лімасол, 00000, 
КІПР

25908800 24,999927 25908800 0

MARGAROZA 
COMMERCIAL LIMITED

00138799 Зінас Кенфер та Орігенос 
П.С. 3035, Лімасол, 00000, 
КІПР

25908800 24,999927 25908800 0

KERELIO COMМERCIAL 
LIMITED

00138181 Зінас Кенфер та Орігенос 
П.С. 3035, Лімасол, 00000, 
КІПР

13181963 12,719543 13181963 0
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MIOSARIA COMМERCIAL 
LTD

00242638 Арх. Макаріу ІІІ, буд. 155, 
Лімасол, 00000, КІПР

12965266 12,510448 12965266 0

ZOCATINI ENTERPRISES 
LTD

00240876 Арх. Макаріу ІІІ, буд.155, 
Лімасол, 00000, КІПР

12965265 12,510447 12965265 0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

90930094 87,740292 90930094 0Усього:
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X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість 
акцій (шт.)

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 103635500 0,25 Права акціонерів - власників простих акцій.
Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру 
надається однакова сукупність прав, включаючи права:
на участь в управлінні Товариством.
на отримання дивідендів.
на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна 
Товариства або вартості частини майна Товариства.
на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, 
згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми 
положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок 
надання інформації акціонерам.
переважне право придбавати розміщувані Товариством прості 
акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у 
загальній кількості простих акцій, крім випадку прийняття 
Загальними зборами рішення про невикористання такого права.
вимагати здійснення Товариством обов’язкового викупу належних 
йому голосуючих акцій, якщо цей акціонер був зареєстрований 
для участі у Загальних зборах Товариства та голосував проти 
прийняття Загальними зборами Товариства рішення про:

 1)злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу 
Товариства;

 2)надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого 

є заінтересованість;
 4)  відмову від використання переважного права акціонерами на 

придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 5)зміну розміру статутного капіталу. 

відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та 
Товариства.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для 
вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім 
випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери зобов'язані:
Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.
Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

д/вАкції /іменні прості/
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1 2 3 4 5 6

Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі 
пов'язані з майновою участю.
Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені 
Статутом Товариства.
Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність Товариства.
Акціонери повинні виконувати інші зобов’язання, визначені 
чинним законодавством України та внутрішніми документами 
Товариства.

Примітки: д/н
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
01.10.2010 833/1/10 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
0,25 25908875,00103635500 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: цінні папери допущені до торгів на фондовій біржі ПАТ "Фондова біржа "ПФТС" в 
частині включення до списку фондової біржі
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

UA4000091045UA4000091045 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, 
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата 
реєстрації 

випуску

Кількість акцій у 
випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 
якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу 
за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі (шт.)

1 42 3 5 6 7 8

01.10.2010 103635500

Опис: д/н

833/1/10 UA4000091045 25908875 102098075 1537425 0
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 
році

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну акцію, гр

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

0

0

0

19172595,02

0,185

5706219,66

30.05.2018

Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 
18.04.2018; 
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 14.05.2018;
Порядок виплати дивідендів: в порядку, передбаченому рішенням НКЦПФР;
Строк виплати дивідендів: з 19.06.2018 по 18.10.2018;
Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Рішення загальних зборів акціонерів 
18.04.2018;
Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками 
пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата всієї суми дивідендів в 
повному обсязі;

0

0

0

0

0

0

Інформація про виплату дивідендів

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених 
дивідендів на відповідну дату

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

14.05.2018

Спосіб виплати дивідендів д/н безпосередньо 
акціонерам

д/н д/н

18.10.2018 5706219,66
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Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): безпосередньо 
акціонерам;
Строк виплати дивідендів: з 19.06.2018 по 18.10.2018.
Дивіденди виплачувались за резултатами 2012 року.

У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про 
це зазначається в описі до таблиці.
У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним 
товариством безпосередньо акціонерам станом на дату розкриття річної інформації, дивіденди не 
виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати та сума 
невиплачених дивідендів.
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього 

(тис. грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1083478 1157712 999 681 1084477 1158393

362464 512410 610 610 363074 513020

39066 51084 392 972 39458 52056

2476 3484 0 0 2476 3484

504 476 0 0 504 476

481 467 0 0 481 467

2 1 0 0 2 1

0 0 0 0 0 0

21 8 0 0 21 8

1497320 1734498 2001 2263 1499321 1736761

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 –                      4 469 329,0 тис.грн.
Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає –                                 2 734 831,0 тис.грн.    
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв товариства за звiтний перiод не вiдбулося. Обмежень щодо використання 
майна товариства немає.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

1496816 1734022 2001 2263 1498817 1736285

9332 9332 0 0 9332 9332  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Статутний капітал (тис. грн)

1808123

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.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 25909

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

1556285

25909

25909
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

37323

0

308566

393089

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47200Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: 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.

Кредит 17.11.2016 17200 17 15.11.2019

кредит 25.06.2018 0 22,5 24.06.2019

кредит 27.06.2018 10000 16,53 26.06.2019

Кредит 20.09.2018 20000 17,39 19.09.2019
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у 
відсотках 
до всієї 

виробленої
 продукції

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
відсотках 
до всієї 
реалізо-
ваної 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
0 0 1914,150д/н 921 д/н 3023547
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Відсоток 
від 

загальної 
собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№
з/п

Склад витрат

31 2

98,91 Собівартість реалізації електричної енергії
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська 
компанія "Альфа-аудит ЛТД"

39873201

вул. Рєпіна, буд.10, м. Івано-Франківськ, Iвано-Франкiвська 
область, 76018, УКРАЇНА

(0342) 77 54 20

(0342) 77 54 20

4639

30.07.2015

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

 Опис: Вид послуг, які надає особа: 1.Аудиторські послуги - обов’язковий аудит, ініціативний 
аудит, огляд.

 2.Консультаційні послуги з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, підприємницької 
діяльності.
Послуги ведення бухгалтерського обліку.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 
"Каштан"

32071894

Кловський узвіз, 12, офіс 37, м. Київ, Київська область, 01021, 
УКРАЇНА

(044) 2499843

(044) 2490111

АВ 546937

15.10.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: надання послуг у формі обов"язкового та добровільного 
страхування.

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

30370711

вул. Тропініна, буд. 7-г, м. Київ, Київська область, 04107, 
УКРАЇНА

(044) 591-04-19

д/н

д/н

01.10.2013

Акціонерне товариство набуло статусу Центрального 
депозитарію на підставі рішення НКЦПФР про реєстрацію 
Правил Центрального депозитарію

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарна діяльність Центрального депозитарію .

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК"

09807862

вул.Сахарова, буд. 78, м. Львів, Львiвська область, 79026, 
УКРАЇНА

(032) 2972315

(032) 2972315

АЕ № 286595

10.10.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарна діяльність депозитарної установи.

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова 
компанія "Декра"

24685310

вул. Чорновола, буд. 103, м. Івано-Франківськ, Iвано-
Франкiвська область, 76005, УКРАЇНА

(0342) 527162

(0342) 527162

Серія АЕ № 263222

28.08.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарна діяльність депозитарної установи.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Сервіс-
Реєстр"

24241079

вул. Воскресенська, буд. 8-10, м. Дніпро, Днiпропетровська 
область, 49000, УКРАЇНА

(056) 372 90 56

(056) 372 90 56

№ рішення 2117

01.10.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарна діяльність депозитарної установи .

Депозитарна діяльність депозитарної установи

© SMA 001315642018 р. 



Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2018

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2019.01.01

00131564

2610100000

35.13

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Розподілення електроенергії

Адреса, 
телефон

вулиця Індустріальна, будинок 34, місто Івано-Франківськ, Iвано-Франкiвська область, 76014, 
УКРАЇНА, (0342) 52 05 27

КОДИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 2941

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

21769 25563

125728 98080

1497320 1734498

4114939 4469329

2617619 2734831

229 249

721 721

3277 2628

0 0

0 0

1641644 1856512

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

14369 20336

36138 45899

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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30739 33983

30042 33206

0 0

436 492

261 285

6 6

0 0

0 0

143138 180205

41014 66009

7375 10215

0 0

0 0

4 4

26113 29244

22315 3608

0 0

0 0

270704 344819

0 0

1912348 2201331

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

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

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

0 215451190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

25909 25909

670457 668015

203877 242566

0 0

0 0

6477 6477

649565 865156

0 0

0 0

0 0

0 0

7196 10642

44500 47200

7765 0

5726 9651

10657 9691

348867 382447

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 1556285 1808123Усього за розділом I

1510

1515

0 0

7196 10642

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 24997 37323    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 3326 3581    розрахунками зі страхування

1630 10801 16387    розрахунками з оплати праці

1635 215465 216168Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 862 14324Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 23 2Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 25980Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 22331 0Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 2414 2140Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Бубен О.О.

Яремчук Л.В.

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/в

1700

1800

1900

0 119

0 0

1912348 2201331

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

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2019.01.01

КОДИ

00131564

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2018 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

3279700 2631352

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2799264 2306106

480436 325246

0 0

0 0

0 0

0 0

18263 13501

0 0

139612 99172

0 0

37267 45757

0 0

0 0

321820 193818

0 0

8165 5321

8740 10376

0 0

5069 2881

0 0

317781 185942

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

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

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

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

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

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

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

2121

20 32200

1585 57Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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249079 140209

0 0

98316 94617

398709 333906

79420 68116

142920 93978

139177 141181

858542 731798

103635500 103635500

103635500 103635500

2,4 1,35

2,4 1,35

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/в

(68702) (45733)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Бубен О.О.

Яремчук Л.В.

Керівник

Головний бухгалтер

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

(2442) (1530)

0 0

0 0

0 0

23041 6408

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

20599 4878

0 0

20599 4878

269678 145087

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

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

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2019.01.01

КОДИ

00131564

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 рік

907072 1131212

0

97 355

2959051 2047338

1490 76

8300

0 0

0 0

9001 6664

312895 262568

286635 221848

118623

65975

3050 1506

1105 884

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

6318

132135

90043

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

5950 52173020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

1547 17803100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

78214 670213110Відрахувань на соціальні заходи

64457 372503116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

23448493135Витрачання на оплату авансів 2784270

995 718

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

51386 386853190Інші витрачання

372854 2587573195Чистий рух коштів від операційної діяльності

1395 10713205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

240 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 6103250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/в

Бубен О.О.

Яремчук Л.В.

Керівник

Головний бухгалтер

0 3843270Виплати за деривативами

800 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(348817) (191780)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

348652 1930773260    необоротних активів

1000 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

4957 13355Сплату дивідендів

879734 18393453305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

899850 18747753350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

10232 103833360Витрачання на сплату відсотків

7439 29253365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

(42744) (48739)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(18707) 182383400Чистий рух грошових коштів за звітний період

22315 40773405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3608 223153415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2019.01.01

КОДИ

00131564

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Звіт про власний капітал

за 2018 рік

25909 670457

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

25909 6704574095Скоригований залишок на початок року

0 (2442)4110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

203877 6477

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

203877 6477

(1109) 0

0 0

649565 0

0

0 0

249079 0

(19173) 0

0

0 0

0

0

0 0

649565 0

(14315) 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1556285

0

249079

(19173)

0

0

0

0

1556285

(17866)

0

0 (2442)4111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 2442 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід (1109) 0 (16757) 0 0 (17866)
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Примітки: д/в

Бубен О.О.

Яремчук Л.В.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 (2442)

25909 668015

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

39798 0

0 0

0 0

0 0

0

0

38689 0

242566 6477

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

215591 0

865156 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39798

0

0

0

0

0

251838

1808123

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
разом зі звітом незалежного аудитора

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних 
аудиторів, що міститься в представленому на сторінках 4 – 7 Звіту незалежних аудиторів, 
зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва і зазначених незалежних 
аудиторів, відносно фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство).
Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 
відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, 
результати його діяльності, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився 
на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі за текстом - 
МСФЗ).
Під час підготовки фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:
 •Вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне застосування;
 •Застосування обґрунтованих оцінок і допущень;
 •Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в Примітках до фінансової 

звітності;
 •Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою 

діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення 
неправомірне.
 •Керівництво Товариства також несе відповідальність за:
 •Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи 

внутрішнього контролю в Товаристві;
 •Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з 

достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Товариства та забезпечити 
відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
 •Вживання заходів у межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Товариства;
 •Запобігання і виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.

Фінансова звітність Товариства за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, яка 
наведена на сторінках з 8 по 62, була затверджена та підписана 25 лютого 2019 року від імені 
Керівництва Товариства: 

     Бубен О.О.                       Яремчук Л.В.
     Голова Правління           Головний бухгалтер

Примітка 1. Загальна інформація про компанію та її діяльність 
Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (надалі - Товариство) 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» 
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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 (99% усіх доходів 2018р, і 99% - 2017 р.)
 •Інше (1% усіх доходів 2018р, і 1% - 2017 р.).

Юридична адреса компанії:
 •вул. Індустріальна, 34,  м. Івано-Франківськ Україна,  76014

Інформація про господарську діяльність Товариства:
Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (надалі Товариство) — 
енергопостачальна компанія, що здійснює передачу та постачання електричної енергії місцевими 
електромережами за регульованим тарифом споживачам Івано-Франківська та області. АТ 
«Прикарпаттяобленерго» внесено до переліку суб’єктів природних монополій, реєстр яких 
ведеться Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП).
 У склад Товариства, окрім центрального апарату та виробничих служб, входять 7 філій.
Середня кількість працівників Товариства  в 2018 році склала 2 941 особу, за 2017 рік - 3 092.
Примітка 2. Умови функціонування та політична ситуація в Україні 
В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, що впливали, і в майбутньому 
впливатимуть на діяльність суб’єктів господарської діяльності, що функціонують у цих умовах. 
Зважаючи на це, операційна діяльність в Україні супроводжується ризиками, нехарактерними для 
економік багатьох інших держав.
Незважаючи на те, що економіка України вже майже три роки як вийшла з кризи і продовжує 
поступово зростати, однак доволі вагомі потенційні внутрішні та зовнішні загрози для її 
розвитку, на жаль, існують. Навіть у відносно успішних галузях бізнес нині продовжує тримати 
паузу. Великих інвестиційних проектів, масштабних запусків в Україні, як і раніше, не 
спостерігається. Косметичні зміни, до яких сьогодні вдається влада, не здатні забезпечити 
державі вищий рівень розвитку. 
Також варто додати, що економіка у нас тісно переплетена з політикою. Тому суспільно-
політична ситуація зумовлена наближенням президентських та парламентських виборів 
негативно впливають на темпи відновлення. Одним із наслідків виборів може стати сповільнення 
впровадження реформ, а також сплеск популізму, який відображатиметься і в риториці, і у 
рішеннях влади. Ці події, на думку експертів, можуть мати негативні наслідки й для 
економічного розвитку України. 
За рахунок високого рівня корумпованості, повільного впровадження низки реформ, слабкого 
рівня захисту прав власності, військового конфлікту на території Східної України – 
інвестиційний клімат в Україні залишається на досить низькому рівні, хоча певне покращення 
тренду вже спостерігається. Вищезазначені фактори, в цілому, стримують зростання і розвиток 
вітчизняної економіки. 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 в Україні з 1 січня 2019 року стартує реформа ринку електроенергії, 
ініційована керівництвом держави. Основною метою цієї реформи є оптимізація українського 
ринку під європейську модель. Новий ринок передбачає відокремлення діяльності з розподілу та 
постачання електроенергії. Відповідно Товариство буде працювати в нових умовах. 
Відповідно до п.13. Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
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ринок електричної енергії» під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи 
розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання, до якого Закон відносить ПрАТ 
«Прикарпаттяобленерго», до 1 січня 2019 року зобов’язаний був вжити заходів для 
відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної 
енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання.
На виконання вимог Закону АТ «Прикарпаттяобленерго» було створено Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Прикарпатенерготрейд», яке здійснює діяльність з постачання електричної 
енергії, за АТ «Прикарпаттяобленерго» залишено функцію оператора системи розподілу (надання 
послуг з розподілу електричної енергії мережами, експлуатація мереж та приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж).
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 Товариства. 
Проте керівництво впевнене, що в ситуації, що склалася, воно вживає всіх необхідних  заходів 
для забезпечення  стабільності та подальшого розвитку Товариства.
Примітка 3. Основа складання фінансової звітності
Склад фінансової звітності
З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, 
згідно з вимогами українського законодавства було застосовано форми фінансової звітності, 
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, які базуються 
на принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності, але мають певні особливості у 
частині обов’язкового змісту та формату звітності, який не може бути відкоригований з 
урахуванням особливостей господарської діяльності суб’єкта господарювання, а саме: фінансова 
звітність має вичерпаний, уніфікований перелік статей, які мають бути заповнені усіма 
суб’єктами господарювання, які формують звітність.
Фiнансова  звiтнiсть АТ «Прикарпаттяобленерго»  включає: 
 •Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року; 
 •Звiт про фiнансовi результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
 •Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;
 •Звіт про власний капітал за 2018 і 2017 роки;
 •Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.  
Основи підготовки 
Основою складання цієї фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
видані Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності.
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.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки 
основних засобів, які на дату переходу Товариства на застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 
«Перше застосування міжнародних стандартів консолідованої фінансової звітності» були оцінені 
за справедливою вартістю, яка була використана як доцільна собівартість, та оцінки за 
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 
«Оцінки за справедливою вартістю». Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і 
зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів 
оцінки. 
Товариство є спiвзасновником: 

   Назва СтатусЧастка володіння/прав голосу Товариства, % Вид операційної діяльності
    Станом на 31.12.18Станом на 31.12.17

 ДП  «Прикарпаття-енергосервіс»Дочірнє підприємство АТ 
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   «Прикарпаттяобленерго»100%100%Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової 
інформації

 ТОВ «Редакція газети «Репортер»Асоційоване підприємство АТ 
   «Прикарпаттяобленерго»24,9%24,9%Видання газет

Товариство не готує консолідовану фінансову звітність, оскільки вплив консолідації дочірнього 
підпримства є несуттєвим (активи дочірнього підприємства в структурі активів Товариства є 
менші за 0,07%), а обліковує його за методом участі в капіталі.

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. 

Безперервність діяльності
Дана фінансова звітність була підготовлена з дотриманням принципу безперервності діяльності.
За судженням керівництва Товариства не існує суттєвої невизначеності що стосується подій або 
умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства 
безперервно продовжувати діяльність, можливість відшкодування вартості активів Товариства та 
здатність Товариства обслуговувати і сплачувати свої борги в міру настання термінів їхнього 
погашення.

Примітка 4. Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні 
облікової політики
Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Товариство обліковує і презентує операції 
та інші події у відповідності до їх сутності і економічних обставин, а не тільки у відповідності з 
юридичною формою. Тому підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує 
від управлінського персоналу Товариства застосування оціночних суджень та припущень, які 
впливають на величину активів, зобов’язань та потенційних зобов’язань, які відображені у 
звітності на дату фінансової звітності, та представлених сум доходів від реалізації товарів, робіт 
та послуг за звітний період. Ці оцінки та припущення базуються на попередньому досвіді 
управлінського персоналу та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, 
які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Оцінки і припущення постійно 
переглядаються на дату складання фінансової звітності в зв’язку з ринковими змінами чи зміни 
обставин, непідконтрольних Товариству. Таким чином, фактичні результати можуть відрізнятися 
від оціночних.
Зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність ознак можливого зменшення корисності 
активів. Активи перевіряються на предмет зменшення корисності у тих випадках, коли 
обставини дають підстави припустити потенційне зменшення корисності. Така оцінка передбачає 
застосування значних суджень. 
Підготовка консолідованої фінансової звітності
МСБО 1 вимагає, щоб інформація, подана у звітності, була достатньо суттєвою для її розуміння 
користувачами. А несуттєва інформація в деяких випадках може бути подана на нетто-основі 
(тобто шляхом згортання інформації, без її виділення в окрему статтю).
Враховуючи, що вартість активів ДП «Прикарпаття-енергосервіс» АТ «Прикарпаття-обленерго» 
не є суттєвою для АТ «Прикарпаттяобленерго» (0,07% валюти балансу) Товариство прийняло 
рішення не проводити консолідацію, а відобразити інвестиції в підприємство за методом участі в 
капіталі.   
Оцінки та припущення
Нижче представлені основні припущення та оцінки стосовно майбутнього та інші основні 
джерела невизначеності на дату складання фінансової звітності, що можуть призвести до 
необхідності суттєвого коригування балансової вартості відповідних активів та зобов’язань в 
майбутньому:
 •термін експлуатації основних засобів;
 •погашення дебіторської заборгованості;
 •судові справи.
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Оцінки щодо термінів корисного використання активів, які підлягають амортизації
Суттєві оцінки управлінського персоналу Товариства, які базуються на бізнес-планах керівництва 
та операційних оцінках, необхідні для визначення майбутніх термінів корисного використання 
основних засобів і інших активів, які підлягають амортизації. Фактичні терміни корисного 
використання можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.
Фактори, які можуть вплинути на оцінку термінів корисного використання активів включають 
наступні: 
 •зміни у виробничих технологіях; 
 •зміни у технологіях технічного обслуговування; 
 •зміни регуляторних актів та законодавства; 
 •непередбачені проблеми з експлуатацією і використанням тощо.

Будь-який із вищезазначених факторів може вплинути на суми накопиченої амортизації активів у 
майбутньому та їхню балансову вартість. Товариство переглядає очікувані терміни корисного 
використання активів на кінець кожного річного звітного періоду. Перегляд базується на 
поточному стані активів та очікуваному періоді, впродовж якого вони продовжуватимуть 
приносити економічні вигоди для Товариства. Будь-які зміни очікуваних термінів корисного 
використання або залишкової вартості відображаються на перспективній основі від дати зміни.
Резерв сумнівних боргів
Управлінський персонал регулярно перевіряє стан своєї дебіторської заборгованості, передплат, 
здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення корисності 
заборгованості. Управлінський персонал використовує своє компетентне судження для оцінки 
суми будь-яких збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент зазнає фінансових 
труднощів. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється, якщо існують істотні 
обґрунтовані сумніви в її погашенні, використовуючи найкращу доступну інформацію щодо 
кредитоспроможності її дебіторів на дату складання фінансової звітності. Проте фактична 
можливість повернення дебіторської заборгованості може відрізнятись від оцінок, зроблених 
управлінським персоналом.
Ризики, пов’язані з недотриманням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти 
діяльності, продовжують змінюватись. Положення законів і нормативних актів часто є нечітко 
сформульованими, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних чи центральних 
органів влади й інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень непоодинокі. 
Управлінський персонал вважає, що його розуміння положень законодавства, яке регулює 
діяльність Товариства, є правильним і діяльність Товариства здійснюється у повній відповідності 
до законодавства, що регулює його діяльність. Управлінський персонал вважає, що Товариство 
нарахувало і сплатило всі належні податки, обов’язкові платежі і збори.
Товариство виступає в якості відповідачем і позивачем в декількох судових розглядах. 
Забезпечення під ці судові процеси не були нараховані, оскільки, на думку управлінського 
персоналу, всі ці справи знаходяться на етапі вирішення та не призведуть до виникнення 
грошових виплат. 
Водночас, існує ризик того, що операції й інтерпретації, що не були поставлені під сумнів у 
минулому, можуть бути поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей 
ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовів, 
що можуть бути пред’явлені, якщо такі взагалі існують, або ймовірність будь-якого 
несприятливого результату.
Примітка 5. Основні положення облікової політики
Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у відповідності до 
вимог МСФЗ.
В основу облікової політики Товариства, на підставі якої складалась фінансова звітність, 
покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань:
 •активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною 

собівартістю або справедливою вартістю).
 •при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично 

сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на 
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зобов’язання.
 •при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку 

необхідно було б сплатити для придбання таких активів на час складання звітності, а 
зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний 
час;
 •приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки.

Вплив змін облікової політики
З 01.01.2018 року Товариство змінило модель обліку основних засобів з моделі за справедливою 
вартості на модель за собівартістю. Однак, так як Товариство не проводило переоцінку основних 
засобів з моменту зміни концептуальної основи звітності (почало готувати звітність за МСФЗ), 
вплив змін не суттєвий. Інших змін облікової політики в 2018 році не було.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи відображаються в балансі (звіті про фінансовий стан), якщо вони є 
ідентифіковані, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з їх 
використанням, та вартість їх достовірно визначена.
Придбані нематеріальні активи визнаються за вартістю їх придбання. Після первісного визнання 
нематеріальні активи обліковуються за первісною історичною вартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання амортизації не 
підлягають. На кожну дату балансу такі активи переглядаються на предмет можливості оцінки 
обмеженого терміну корисного використання. 
Нематеріальні активи з визначеним терміном корисного використання підлягають амортизації за 
прямолінійним методом впродовж терміну корисного використання.
Нарахування амортизації слід розпочинати з наступного місяця за місяцем, в якому цей актив 
стає придатним до використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та 
приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським 
персоналом. Припиняється нарахування амортизації з місяця наступного, за місяцем вибуття 
такого активу зі складу нематеріальних активів. 
Терміни корисного використання наведені нижче:

  Група нематеріальних активівМетод амортизаціїДіапазон строків корисного використання
  Авторське право та суміжні з ним правапрямолінійнийвід 1 до 10 років

  Право на користування природними ресурсамипрямолінійнийвід 1 до 10 років
Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів здійснює спеціальна 
експертна комісія, яка визначає цей термін для нових об’єктів, а також займається переглядом 
терміну корисного використання по тих об’єктах, які вже знаходяться в експлуатації.
Термін корисного використання (нарахування амортизації) нематеріальних активів 
переглядається в кінці кожного звітного року. При цьому всі зміни в оцінках відображаються в 
звітності перспективно як зміна облікових оцінок без перегляду порівняльних показників. 
Витрати на амортизацію нематеріальних активів визнаються в звіті про фінансові результати 
(звіті про сукупний дохід). 
Нематеріальні активи, які створюються в Товаристві, за винятком капіталізованих витрат на 
розробку, не капіталізуються, а витрати відображаються у звіті про фінансові результати (звіті 
про сукупний дохід) в тому періоді, в якому вони були понесені.
Витрати на дослідження і розробки
Витрати на дослідження і розробки визнаються витратами в міру їх виникнення. 
Нематеріальний актив, одержаний в результаті витрат на розробку конкретного продукту, 
визнається тоді, коли Товариство може продемонструвати все, що зазначено нижче: 
 •технічну можливість завершити створення нематеріального активу так, щоб він був придатний 

до використання або продажу; 
 •свій намір завершити створення нематеріального активу та використовувати або продати його; 
 •свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив; 
 •як нематеріальний актив генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди. Серед іншого, 

суб’єктові господарювання слід довести існування ринку для продукції нематеріального активу 
чи для самого нематеріального активу або (якщо його використовуватимуть внутрішньо) 
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корисність нематеріального активу; 
 •наявність відповідних технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки та 

використання чи продажу нематеріального активу; 
 •свою здатність достовірно оцінити видатки, які відносяться до нематеріального активу протягом 

його розробки.
Після первісного визнання витрат на розробку в якості активу такі активи відображаються за 
історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від 
знецінення. 
Амортизація таких активів розпочинається з наступного місяця після завершення розробки, коли 
нематеріальний актив готовий до використання, і здійснюється впродовж всього очікуваного 
періоду одержання майбутніх економічних вигід. Припиняється нарахування амортизації з місяця 
наступного за місяцем вибуття такого активу. На кожну звітну дату такий актив підлягає 
тестуванню на знецінення.
Основні засоби
Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання його у процесі виробництва або постачання товарів чи надання послуг, для 
надання в оренду або для адміністративних цілей впродовж терміну більше, як один звітний 
період.
Матеріальні активи з терміном корисного використання більше одного року і вартістю менше 6 
000 грн виділяються в окрему групу – малоцінні необоротні матеріальні активи. 
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю.
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 інший сукупний 
дохiд, який одночасно з нарахуванням амортизації і переноситься до доходів. 
Фінансові витрати, пов'язані безпосередньо зі створенням кваліфікованого активу, якщо для 
доведення останнього до стану використання за призначенням знадобиться значний період часу, 
підлягають капіталізації в складі собівартості основного засобу, якщо існує ймовірність того, що 
вони принесуть майбутні економічні вигоди, і що ці витрати можна достовірно оцінити.
На дату переходу Товариства на ведення обліку за МСФЗ (01 січня 2012 року) розглянувши 
доречність застосування виключень, передбачених МСФЗ 1, керівництвом Товариства було 
прийняте рішення про застосування справедливої вартості основних засобів на цю дату в якості 
доцільної собівартості основних засобів. В зв’язку з цим була проведена разова дооцінка 
основних засобів, результат якої відображено в складі власного капіталу – в капіталі в дооцінках. 
Залишок доооцінки переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання 
відповідного активу (актив вибуває з використання або ліквідується). Перенесення залишку 
дооцінки до нерозподіленого прибутку не здійснюється через прибуток або збиток. 
Оцінка після визнання
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена 
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Якщо в подальшому балансова вартість основного засобу перевищує суму його очікуваного 
відшкодування (яка визнається як більша з двох оцінок: справедлива вартість за мінусом витрат 
на вибуття актива (чи одиниці, що генерує грошові кошти) та його вартість при використанні 
(чиста вартість реалізації), тоді таке перевищення визнається витратами від знецінення активу і 
списується на витрати періоду.
Подальші витрати
Згідно з принципом визнання Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних 
засобів витрати на щоденне обслуговування об’єкта. Навпаки, ці витрати визнаються в прибутку 
чи збитку, коли вони понесені. Витрати на щоденне обслуговування об’єкта, як правило, – це 
витрати на заробітну плату чи послуги сторонніх організацій та витратні матеріали, а також це 
можуть бути витрати на незначні деталі. Призначення цих видатків визначається як «ремонти та 
технічне обслуговування» об’єкта основних засобів. 
Запасні частини деяких об’єктів основних засобів можуть потребувати заміни через регулярні 
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проміжки часу протягом строку корисної експлуатації. Об’єкти основних засобів також можуть 
бути придбаними з метою здійснення порівняно нечастої повторної заміни (наприклад заміна 
внутрішніх стін будівлі) або навіть для одноразової заміни. Згідно з принципом визнання 
Товариство визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів собівартість замінюваної 
частини такого об’єкта, коли витрати понесені, якщо задовольняються критерії визнання. 
Якщо згідно з критерієм визнання Товариство визнає в балансовій вартості об’єкта основних 
засобів витрати на заміну частини об’єкта, тоді воно припиняє визнання балансової вартості 
заміненої частини незалежно від того, чи амортизувалась замінена частина окремо. 
Витрати на модернізацію, реконструкцію, поліпшення додаються до балансової вартості об’єкта 
основних засобів за умови, що очікується додаткове надходження майбутніх економічних вигід, 
пов’язаних з цим активом, в результаті цих витрат і їх можна достовірно оцінити.
Амортизація основних засобів
Амортизацію основного засобу розпочинають, коли він стає придатним для використання, тобто 
коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до 
експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом, з наступного місяця після введення 
в експлуатацію. Нарахування амортизації припиняють на одну з двох дат, яка відбувається 
раніше (з наступного місяця): на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, 
або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Товариство дотримується вимоги щодо того, що кожну частину об’єкта основних засобів, 
собівартість якої є суттєвою стосовно загальної собівартості об’єкта, слід амортизувати окремо.
Вартість активу, що амортизується, розподіляється на систематичній основі впродовж терміну 
його корисної експлуатації. 
Амортизаційні відрахування за кожен період визнаються у витратах, якщо вони не включені до 
балансової вартості іншого активу.
Сума активу, що амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості. На 
практиці ліквідаційна вартість активу часто є незначною і внаслідок цього є несуттєвою при 
обчисленні суми, що амортизується, тому Товариством прийнята нульова ліквідаційна вартість 
для всіх основних засобів. Термін корисної експлуатації та метод амортизації суттєвої частини 
об’єкта основних засобів можуть бути такими самими, як термін корисної експлуатації та метод 
амортизації іншої суттєвої частини цього ж об’єкта. Такі частини можна об’єднувати в групу під 
час визначення амортизаційних відрахувань.
Ліквідаційна вартість та термін корисної експлуатації активу переглядається принаймні на кінець 
кожного фінансового року. Якщо в результаті перегляду очікування відрізняються від попередніх 
оцінок, то така зміна (зміни) відображається як зміна облікових оцінок відповідно до МСБО 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».
Проведення ремонту та технічного обслуговування основного засобу не звільняє від необхідності 
нараховувати на нього амортизацію. 
Амортизація основних засобів Товариства (окрім малоцінних необоротних матеріальних активів) 
нараховується прямолінійним методом виходячи з таких термінів корисного їх використання.
На землю та об’єкти незавершеного будівництва амортизація не нараховується
Терміни корисного використання основних засобів:

  Групи основних засобівМетод амортизаціїДіапазон строків корисного використання
  Будинки, споруди та передавальні пристроїПрямолінійнийвід 20 до 70 років

  Машини та обладнанняПрямолінійнийвід 3 до 25 років
  Транспортні засобиПрямолінійнийвід 5 до 8 років

  Інструменти, прилади, інвентар (меблі)Прямолінійнийвід 4 до 6 років
  Малоцінні необоротні матеріальні активи100% вартості у першому місяці використання

Амортизація не припиняється, якщо актив не використовується або він вибуває з активного 
використання, доки актив не буде проамортизований повністю. Проте, згідно з використаними 
методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає 
виконаної цим активом роботи. 
Зменшення корисності та компенсація зменшення корисності нефінансових активів
Для визначення зменшення корисності Товариство використовує вимоги МСБО 36 «Зменшення 
корисності активів». На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи існують ознаки того, що 
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корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми 
його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу 
менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, 
якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю. 
Компенсацію від третіх сторін за об’єкти, корисність яких зменшилась, за втрачені або віддані 
об’єкти, слід включати до прибутку чи збитку, коли компенсація стає такою, що підлягає 
отриманню. 
Після визнання збитків від зменшення корисності активу на кожну наступну звітну дату 
Товариство перевіряє, чи продовжують існувати обставини, що призвели до зменшення 
корисності. Якщо ні – то Товариство сторнує раніше визнані збитки, в результаті чого балансова 
вартість активу збільшується.
Інвентаризаційна комісія перевіряє наявність ознак зменшення корисності нематеріального 
активу з невизначеним строком корисної експлуатації шляхом порівняння суми його очікуваного 
відшкодування з його балансовою вартістю:
 •щорічно,
  •кожного разу, коли є ознаки можливого зменшення корисності нематеріального активу.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 
використання.
Необоротні активи, утримувані для продажу оцінюються та відображаються в бухгалтерському 
обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням 
витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток 
від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої 
вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
Припинена діяльність є компонентом Товариства, який було ліквідовано або який класифікують 
як утримуваний для продажу, та: 
- є окремим основним напрямком бізнесу або географічним регіоном діяльності; 
- є частиною єдиного координованого плану ліквідації окремого основного напрямку бізнесу або 
географічного регіону діяльності, або 
- є дочірнім підприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.
Компонентом Товариства є операції та грошові потоки, які можна легко розпізнати серед інших 
операцій та грошових потоків суб’єкта господарювання операційно та з метою фінансової 
звітності. Тобто, у той час, коли компонент Товариства утримувався для використання, він 
становив одиницю, що генерує грошові кошти, або групу одиниць, що генерують кошти. 
Запаси
На дату складання фінансової звітності запаси оцінюються Товариством за найменшою з двох 
величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 
Чиста вартість реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у в ході звичайної діяльності за 
вирахуванням попередньо оцінених витрат на завершення та попередньо оцінених витрат, 
необхідних для здійснення продажу.
Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів 
визнаються витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-
якого сторнування раніше визнаного часткового списання запасів, що виникає в результаті 
збільшення чистої вартості реалізації, визнається в сумі, не більшій, ніж сума первинного 
часткового списання. 
Оцінку вибуття матеріалів та інших виробничих запасів (окрім палива), малоцінних та 
швидкозношуваних предметів і товарів Товариство здійснює шляхом використання конкретної 
ідентифікації їх індивідуальної собівартості.
Оцінка палива здійснюється за методом середньозваженої собівартості.
Визнання доходів і витрат
Основна діяльність Товариства пов’язана з реалізацієію послуг з розподілу електроенергії. Дохід 
(виручка) від договорів з замовниками обліковується Товариством відповідно до вимог МСФЗ 15 
«Дохід від договорів з клієнтами». Окрім основного доходу від реалізації послуг з розподілу 
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електроенергії, Товариство одержує доходи від надання наступних видів робіт та  послуг:
 •послуги з приєднання електроустановок споживачів;
 •реактивна електроенергія; 
 •електромонтажні та випробовувальні роботи;
 •роботи пов’язані з ліцензованою діяльністю (узгодження проектів, обстеження та підключення 

споживачів, позапланова технічна перевірка засобів обліку тощо);
 •послуги сумісної підвіски (ВОЛЗ);
 •освітні послуги навчально-курсового комбінату;
 •послуги автотранспорту.

Доходи від реалізації визнаються у розмірі справедливої вартості винагороди і представляють 
собою суми, що очікується одержати (або вже одержані) за товари і послуги, в ході звичайної 
господарської діяльності за винятком очікуваних сум знижок, податку на додану вартість 
(«ПДВ») та акцизного збору.
В 2018 році АТ «Прикарпаттяобленерго» здійснювало діяльність з розподілу електричної енергії 
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом, а також надавало інші послуги.
Відпуск електричної енергії споживачам відбувався за роздрібними тарифами, визначеними на 
основі :
 •тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) 

електромережами)  і на постачання електричної енергії за регульованим тарифом , встановлених 
постановами НКРЕКП «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Прикарпаттяобленерго» № 2225 від 
15.12.2016 р. зі змінами та «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів 
на постачання електричної енергії АТ «Прикарпаттяобленерго» № 82 від 24.01.2018 р. зі 
змінами;оптової ринкової ціни електричної енергії, встановленої постановою НКРЕКП від 
28.12.2017р. № 1513 «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік»;
 •оптової ринкової ціни електричної енергії, встановленої постановою НКРЕКП від 28.12.2017р. 

№ 1513 «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік»;
 •постанови НКРЕКП від 24.04.2017р. № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на 

електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на 
території України»;
 •«Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл 

електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), 
тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом», затвердженого 
постановою НКРЕКП від 13.04.2017р. № 512 (зі змінами і доповненнями);
 •«Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електроенергію, що відпускається 

споживачам», затвердженого постановою НКРЕКП від 13.06.2016р. №1129.
 •«Про затвердження тарифів на електричну енергію релігійних організацій», затвердженого 

постановою НКРЕ від 11 березня 2010 року N 218 зі змінами.
 •Для населення застосовувались тарифи, встановлені постановою НКРЕКП від 26.02.2015р. № 

220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню».
 •Також, у 2018 році Товариство здійснювало реалізацію інших послуг :
 •приєднання нових споживачів ;
 •додаткові роботи і послуги, пов’язані із ліцензованою діяльністю; 
 •інші роботи і послуги.

Послуги з приєднання розраховувались за ставками, встановленими постановою НКРЕКП від 
09.01.2018р. № 12 «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок 
для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2018 рік».
Вартість додаткових робіт і послуг, пов’язаних з ліцензованою діяльністю, розраховувалась 
згідно з «Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення 
електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і 
послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю», затвердженою постановою НКРЕ від 25.12.2008 
р. № 1522 зі змінами та «Методикою розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок 
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споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із 
ліцензованою діяльністю», затвердженою постановою НКРЕКП від 29.12.2017р. № 1618.
Вартість інших робіт і послуг розраховувалась з використанням ГНД 34.05.102-2003 «Правила 
визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж», затвердженими 
Мінпаливенерго України від 22.12.2003р. № 770 зі змінами та інших нормативних документів.
Реалізація електроенергії 
Дохід від реалізації електроенергії та надання послуг з транзиту електроенергії визнається за 
принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Товариство одержить економічні 
вигоди, пов'язані з проведенням операції, і сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід 
визнається за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ). 
Сума доходу визначається на підставі застосування тарифів на реалізацію електроенергії, 
затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики України. Методика 
визначення тарифів заснована, головним чином, на сумі виробничої собівартості і затвердженому 
коефіцієнті прибутку. Такий процес визначення тарифів може також підпадати під вплив 
соціально-політичних чинників.
Реалізація товарів
Доходи від реалізації товарів визнаються в момент їх поставки і передачі прав власності на них 
покупцю, коли істотні ризики й вигоди від володіння товаром переходять до покупця. 
Надання послуг
Виручка за договорами надання послуг визнається в тому періоді, у якому дана послуга була 
зроблена й оцінюється за загальною контрактною вартістю. 
Залишки за договорами з клієнтами
Договірний актив (актив по договору) - право Товариства на компенсацію в обмін на товари або 
послуги, які воно передало клієнтові, якщо таке право обумовлене не плином часу, а іншими 
чинниками. Якщо Товариство передає замовнику товари чи послуги до того, як покупець 
виплатить компенсацію, або до того моменту, коли виплата покупцем компенсації стає 
належною до оплати, то у відношенні одержаної компенсації, яка є умовною, визнається 
договірний актив.
Торгова дебіторська заборгованість - є правом Товариства на компенсацію, яке є безумовним 
(тобто, настання моменту, коли така компенсацію стає належною до оплати, обумовлене тільки 
часом).
Договірне зобов’язання (зобов’язання по договору) – це зобов’язання Товариства передати 
товари або послуги клієнту, за які Товариство одержало компенсацію (або настав термін сплати 
такої суми) від клієнта. Якщо клієнт оплачує компенсацію раніше, ніж Товариство передає товар 
чи послугу клієнту, визнається це зобов’язання по договору в момент здійснення платежа або в 
момент, коли платіж стає належним до оплати (залежно від того, що відбуваєтсья раніше). 
Зобов’язання по договору визнається доходом від реалізації, коли Товариство виконує свої 
зобо’язання по договору з клієнтом.
Витрати
Витрати, які можна пов’язати з певним доходом, визнаються одночасно з визнанням доходу, для 
одержання якого вони здійснені. Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають 
документальне підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, затверджені 
керівництвом (наприклад, нарахування забезпечення відпускних виплат).
Витрати, які не можна пов’язати з певним доходом, визнаються витратами періоду і визнаються в 
звітному періоді нарахування.
Витрати майбутніх періодів визнаються шляхом систематичного розподілу їх вартості між 
звітними періодами, впродовж яких вони будуть забезпечувати одержання економічних вигод.
Транспортно-заготівельні, монтажно-налагоджувальні та інші витрати, пов’язані з придбанням 
запасів, необоротних активів, не включаються до складу витрат, а підлягають віднесенню на 
відповідні рахунки обліку необоротних активів та запасів.
Фінансовий результат
Визначення фінансового результату проводиться поквартально.
Величина нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) визначаються один раз на рік в кінці 
звітного року.
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Витрати на позики
Товариство для складання фінансової звітності застосовує підхід до обліку витрат на позики, 
відображений в МСБО 23 «Витрати на позики».
Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, 
будівництва або виробництва кваліфікованого активу як частина собівартості цього активу. 
Витрати на позики, повязані з некваліфікованим активом, визнаються витратами в тому звітному 
періоді, у якому вони були нараховані.
Оренда
Визначення того, чи є договір орендною угодою чи містить положення про оренду, залежить від 
сутності операції, а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує виконання 
відповідного договору використання окремого активу чи активів, а також передачі прав на 
використання активу.
Фінансовою орендою визнається така оренда, за якою від орендодавця до орендаря передаються 
в основному всі ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на актив. Саме право власності 
може з часом передаватися або не передаватися. Операційною визнається оренда інша, ніж 
фінансова.
Товариство як орендар
Договори фінансової оренди капіталізуються на момент початку строку оренди за меншою з двох 
оцінок: справедливою вартістю орендованого майна або теперішньою вартістю мінімальних 
орендних платежів. Будь-які первісні прямі витрати орендаря додаються до суми, визнаної як 
актив. Орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами і зменшенням зобов’язання 
за орендою таким чином, щоб досягти незмінної відсоткової ставки на непогашену суму 
зобов’язання. Фінансові витрати визнаються в складі прибутків і збитків. Капіталізовані 
орендовані активи амортизуються впродовж коротшого з наступних періодів: терміну корисного 
використання активу або терміну оренди, якщо відсутня обґрунтована впевненість в тому, що до 
Товариства перейде право власності на актив наприкінці оренди. В інших випадках, 
капіталізовані орендовані активи амортизуються впродовж терміну корисного використання 
активу. 
Виплати, здійснені за договорами операційної оренди (за вирахуванням будь-яких заохочень, 
отриманих від орендодавця), включаються до Консолідованого звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) на прямолінійній основі впродовж терміну дії оренди. 
Товариство як орендодавець
Орендодавець визнає активи, утримувані за угодами про фінансову оренду, у своєму Балансі 
(Звіті про фінансовий стан) і подає їх як дебіторську заборгованість за сумою, що дорівнює 
чистим інвестиціям в оренду.
Визнання фінансового доходу має базуватися на моделі, що відображає сталу періодичну норму 
прибутковості на чисті інвестиції орендодавця в фінансову оренду.
Орендодавець подає у своєму Балансі (Звіті про фінансовий стан) активи, які є об’єктом угоди 
про операційну оренду, згідно з характером активу. Дохід від оренди за угодами про операційну 
оренду визнається в складі доходу на прямолінійній основі впродовж терміну оренди, якщо 
тільки інша систематична основа не дозволяє відображати в часі вигоди користувача, при 
застосуванні якої вигода, отримана від зданого в оренду активу, зменшується.
Первісні прямі витрати, понесені орендодавцями при веденні переговорів та укладанні угоди про 
операційну оренду, слід додавати до балансової вартості орендованого активу та визнавати як 
витрати протягом строку оренди за такою самою основою, як дохід від оренди.
Фінансові інструменти
Визнання фінансових інструментів
Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму звіті про фінансовий 
стан, коли воно стає стороною договору щодо відповідного фінансового інструменту. Фінансові 
активи й фінансові зобов'язання, які враховуються у звіті про фінансовий стан Товариства, 
представлені грошовими коштами і їх еквівалентами, дебіторською й кредиторською 
заборгованістю, іншими зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства та МСФЗ. 
Фінансові інструменти визнаються та обліковуються відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти».
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Фінансові активи Товариство класифікує на такі групи: 
 • фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
 • фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;
 • фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Фінансові активи і фінансові зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартістю. 
Витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням або випуском фінансових активів і фінансових 
зобов'язань (окрім фінансових активів і фінансових зобов'язань, оцінених за справедливою 
вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують справедливу 
вартість фінансових активів або фінансових зобов'язань при первинному визнанні. Витрати, що 
відносяться до придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображено за 
справедливою вартістю через прибутки або збитки, відносяться безпосередньо на прибутки і 
збитки.
Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких очікуються впродовж 12 місяців з 
дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та відображаються у складі 
оборотних активів. Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких очікуються 
впродовж більш ніж 12 місяців з дати придбання або з дати балансу, визнаються 
довгостроковими та відображаються у складі необоротних активів.
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання Товариство класифікує як такі, що в подальшому оцінюються за 
амортизованою собівартістю, за винятком: 
 •фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов’язаннями, надалі оцінюються за 
справедливою вартістю. 
 •фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового активу 

критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі. 
 •договорів фінансової гарантії. 
 •зобов’язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової. 
 •умовної компенсації, визнаної набувачем при об'єднанні бізнесу, до якого застосовується МСФЗ 

3. Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою вартістю з визнанням змін у 
прибутку або збитку.
Первісно довгострокові фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю, яка 
дорівнює амортизованій вартості суми платежів. У подальшому суми фінансових зобов’язань 
відображаються за амортизованою вартістю та будь-яка різниця між чистими надходженнями та 
вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень.
Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань
Товариство припиняє визнання фінансового активу або частини фінансового активу тільки в 
тому випадку, коли відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає 
критеріям припинення його визнання.
Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді й лише тоді, коли: 
- спливає термін дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або
- воно передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для припинення 
визнання.
Товариство виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов’язання) зі свого 
звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли 
зобов’язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його 
виконання.
Зменшення корисності фінансових активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є об’єктивне свідчення того, що корисність 
фінансового активу або групи фінансових активів зменшується. 
Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від зменшення корисності позик та 
дебіторської заборгованістю, що обліковуються за амортизованою собівартістю, сума збитку 
оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних 
майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були понесені), 
дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто 
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ефективною ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансова вартість активу 
повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається 
у звіті про фінансові результати за період.
Якщо у наступний період сума збитку від зменшення корисності зменшується, і таке зменшення 
може бути об’єктивно пов’язане з подією, яка відбулася після того, як було визнано зменшення 
корисності, раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке 
подальше відновлення збитку від зменшення корисності визнається у звіті про фінансові 
результати за період у такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала 
амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.
Щодо дебіторської заборгованості створюється резерв під знецінення у тому випадку, якщо існує 
об’єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних 
фінансових труднощів дебітора) того, що Товариство не отримає всі суми, що належать йому 
відповідно до умов поставки. Резерв сумнівних боргів створюється як для дебіторської 
заборгованості за електричну енергію, так і для будь-якої іншої заборгованості за методом 
застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, виходячи з платоспроможності окремих 
дебіторів відповідно до облікової політики. Якщо в наступному періоді сума збитку від 
зменшення корисності зменшується, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності 
сторнується у межах попереднього зменшення корисності, коригуючи рахунок резервів, та 
відображається у складі витрат або доходів поточного періоду. Знецінені заборгованості 
припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.
Грошові кошти та їх еквіваленти
До грошових коштів Товариство відносить залишки грошових коштів на рахунках в банках, 
готівки в касі і депозити до запитання.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Еквівалентів грошових коштів Товариство немає.
Операції в іноземній валюті
Господарські операції, проведені в іноземній валюті, при первинному визнанні відображаються у 
функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення 
операції.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі 
монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються та відображаються у 
звіті про фінансовий стан за курсом НБУ на дату складання звітності.
Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються у звіті про фінансові результати 
того періоду, в якому вони виникли.
Негрошові (немонетарні) статті, які оцінюються по історичній вартості в іноземній валюті, 
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату первинної операції. 
Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату визначення справедливої вартості.
Інструменти власного капіталу 
Інструментом власного капіталу є договір, що надає право на залишкову частку в активах 
Товариства після відрахування всіх його зобов'язань. Інструменти власного капіталу, випущені 
Товариства, відображаються в сумі одержаних надходжень від учасників, за винятком прямих 
витрат на їхній випуск. 
Зареєстрований статутний капітал Товариства визнаний за історичною вартістю.
Зареєстрований капітал включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої 
вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як 
емісійний дохід.
Порядок розподілу накопиченого нерозподіленого прибутку визначається Загальними зборами 
акціонерів.
Товариство нараховує дивіденди учасникам тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені і 
затверджені Загальними зборами акціонерів.
Дивіденди, оголошені впродовж звітного періоду, визнаються як розподілена частина чистого 
прибутку між акціонерами відповідно до їх часток володіння в акціонерному капіталі. Сума 
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оголошених, але не виплачених дивідендів включається до поточних зобов'язань. Дивіденди за 
звітний період, оголошені після звітної дати, але до затвердження керівництвом фінансової 
звітності до випуску, не визнаються зобов'язаннями на звітну дату, але розкриваються у 
Примітках до окремої фінансової звітності.
Податок на прибуток
Товариство для нарахування податку на прибуток застосовує вимоги МСБО 12 «Податки на 
прибуток».
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний і попередній періоди оцінюються в сумі, 
розрахованої до оплати фіскальним органам (відшкодуванню від фіскальних органів). 
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (і 
податкового законодавства), які набули чинності або фактично діяли на звітну дату. Поточний 
податок на прибуток розраховується відповідно до українського податкового законодавства. 
Згідно з Податковим кодексом на 2018 рік була встановлена ставка податку на прибуток 18% 
(2017 – 18%).
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок нараховується за методом балансових зобов'язань і визнається відносно 
податкових тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань в фінансовій 
звітності і відповідних податкових баз, які використовуються для розрахунку оподатковуваного 
прибутку.
Відстрочене податкове зобов’язання визнається по всім оподатковуваним тимчасовим 
податковими різницям, крім випадків, коли:
- відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу, або 
активу чи зобов’язання в господарської операції, що не є об’єднанням бізнесу і яке на момент 
здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток 
або збиток;
- відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та 
асоційовані підприємства, а також із часткою участі у спільній діяльності, якщо можна 
контролювати розподіл у часі зменшення тимчасової різниці, і існує значна ймовірність того, що 
тимчасова різниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються по всім тимчасовим різницям, які підлягають 
вирахуванню, невикористаними податковими пільгами та невикористаним податковим збитками, 
в тій мірі, в якій існує значна ймовірність того, що буде існувати оподатковуваний прибуток, 
відносно якого можна бути застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, 
невикористані податкові пільги та невикористані податкові збитки, крім випадків, коли:
- відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, які підлягають 
вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання, що виникло не 
внаслідок об'єднання бізнесу, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на 
бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;
- відносно тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, 
а також із часткою участі в спільній діяльності, відстрочені податкові активи визнаються, тільки 
якщо існує значна ймовірність того, що тимчасові різниці будуть відшкодовані в осяжному 
майбутньому та буде мати місце оподатковуваний прибуток, відносно якого можна застосувати 
тимчасові різниці.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і 
зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного 
прибутку, який дозволить використати всі або частину цих активів. Невизнані раніше відстрочені 
податкові активи переглядаються на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає значна 
ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дозволить використати 
відстрочені податкові активи.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання оцінюються за податковими ставками, які, як 
передбачається, будуть застосовуватися в тому звітному році, у якому актив буде реалізований, а 
зобов'язання погашене, на основі податкових ставок (і податкового законодавства), які за станом 
на звітну дату були прийняті або фактично прийняті.
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Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, визнаних не в складі прибутків або 
збитків, також не визнається в складі прибутків або збитків. Статті відстрочених податків 
визнаються у відповідності до операцій за якими вони виникають або в складі іншого сукупного 
доходу, або безпосередньо в капіталі.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання підлягають взаємозаліку за наявності повного 
юридичного права зараховувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових 
зобов'язань, якщо вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих тим самим податковим 
органом тому самому суб'єкту господарювання.
Податок на додану вартість
Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), 
крім таких випадків: 
- ПДВ, що виникає при придбанні активів або послуг, не відшкодовується фіскальним органом; у 
такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або в складі витрат, 
залежно від обставин; 
- дебіторська та кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується фіскальним органом або 
виплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної 
в звіті про фінансовий стан. 
Інші податки, крім податку на прибуток і податку на додану вартість, відображаються як 
компонент операційних витрат.
Прибуток на акцію
Базовий розмір прибутку на одну акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку за 
період, який підлягає розподілу між власниками простих акцій, на середньозважену кількість 
простих акцій, які перебувають в обігу.
Зобов'язання та забезпечення
Товариство розділяє короткострокові (поточну) (до 12 місяців) і довгострокові (довше 12 місяців) 
зобов’язання.  
Товариство здійснює переведення частини довгострокових зобов’язань до складу 
короткострокових, коли за умовами договору до повернення цієї частини суми боргу залишається 
менше 365 днів від звітної дати.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених 
ознак:
- Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню впродовж 
дванадцяти місяців після звітної дати;
- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання впродовж 
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Первісно кредити банків (позики) визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі 
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань 
відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка 
різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках 
протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні 
або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем ймовірності буде 
потрібний відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. 
Товариство створює єдине забезпечення на оплату відпусток працівникам, який формується 
щомісячно виходячи з фонду оплати праці.  
Вся сума нарахованого забезпечення на оплату відпусток визнається в складі поточних 
зобов’язань. 
Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума 
включається до складу доходу звітного періоду.
Суми створених забезпечень визнаються витратами періоду.
Умовні зобов'язання та активи
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у Примітках до 
фінансової звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що містять економічні 
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вигоди, не є значною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються в 
Примітках, якщо існує значна ймовірність отримання економічних вигід. 
Ні умовних зобов’язань, ні умовних активів станом на 31.12.2018 року Товариство немає.
Виплати працівникам
Відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» виплати працівникам – це всі форми 
компенсації, що їх надає Товариство в обмін на послуги, надані працівниками, або при звільненні.
Короткострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні 
працівників), що, як очікується, будуть сплачені у повному обсязі впродовж дванадцяти місяців 
після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надають відповідні послуги.
Короткострокові виплати працівникам включають: 
а) заробітну плату, внески на соціальне забезпечення;
б) оплачені щорічні відпуски та тимчасова непрацездатність;
Виплати при звільненні – це виплати працівникам, які підлягають сплаті в результаті: 
а) рішення Товариства звільнити працівника до встановленої дати виходу на пенсію, або 
б) рішення працівника погодитися на добровільне звільнення в обмін на такі виплати.
Виплати по закінченні трудової діяльності – це виплати працівникам (окрім виплат при 
звільненні працівників та короткострокових виплат працівникам), які підлягають сплаті після 
закінчення трудової діяльності.
Якщо працівник надав послуги Товариству протягом облікового періоду, то недисконтовану суму 
короткострокових виплат працівникам, очікуваних до сплати в обмін на ці послуги, Товариство 
визнає:
а) як зобов’язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Якщо 
вже сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, Товариство визнає це перевищення 
як актив (сплачені авансом витрати) тією мірою, якою цей аванс приведе, наприклад, до 
зменшення майбутніх платежів або грошового відшкодування; 
б) як витрати, якщо інший Стандарт не вимагає або не дозволяє включення виплат у собівартість 
активу (наприклад, МСБО 2 «Запаси» та МСБО 16 «Основні засоби»). 
Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам у формі оплачуваної 
відсутності на роботі таким чином:
а) у разі накопиченої оплати за періоди відсутності, якщо працівники надають послугу, яка 
збільшує їхні права на майбутню оплату періодів відсутності;
б) у разі ненакопичуваної оплати періодів відсутності, якщо працівник відсутній на роботі.
Товариство може компенсувати працівникам відсутність з різних причин, включаючи відпустки, 
хворобу та нетривалу непрацездатність, декретні відпустки для батька або матері, відправлення 
функцій присяжного засідателя та військову службу.
Права на компенсації за відсутність поділяються на дві категорії: 
а) накопичувані; 
б) ненакопичувані. 
Накопичувані оплати періодів відсутності – це такі, що переносяться на майбутні періоди та 
можуть використовуватися в майбутніх періодах, якщо права поточного періоду не використані 
повністю. Накопичувані оплати періодів відсутності в Товаристві є гарантованими (за 
законодавством про працю працівникам надається право отримати грошові виплати за 
невикористане право при звільненні). Зобов’язання виникає з того моменту, як працівники 
починають надавати послуги, що збільшують їхні права на майбутні оплати періодів відсутності. 
Товариство оцінює очікувану вартість накопичувані оплати періодів відсутності у вигляді 
додаткової суми (резерву відпусток), яку воно очікує виплатити в результаті невикористаного 
права, накопиченого на кінець звітного періоду. 
Пенсійні зобов'язання
Відповідно до вимог українського законодавства Товариство перераховує суми пенсійних 
(соціальних) внесків на заробітну плату працівників для сплати в державну пенсійну систему 
України. Така пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем у вигляді 
відсотків від загальної суми поточних виплат персоналу. Такі витрати визнаються в періоді, до 
якого відносяться відповідні виплати заробітної плати працівникам. Після виходу на пенсію усі 
пенсійні виплати здійснюються Державним пенсійним фондом України. Товариство не має яких-
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небудь додаткових угод щодо пенсійного забезпечення, крім участі в Державній пенсійній 
системі України.

Примітка 6. Нові положення обліку та переглянуті стандарти
Нові положення бухгалтерського обліку
Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що є обов'язковими для застосування у 
річних періодах, починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Товариство застосовувало ці 
стандарти та інтерпретації з початку їх обов'язкового застосування.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 була випущена остаточна редакція МСФЗ 9, яка відображає результати всіх етапів 
проекту за фінансовими інструментами і замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ 9. Стандарт ввів нові вимоги щодо класифікації та оцінки, 
знецінення та обліку хеджування. МСФЗ 9 набрав чинності для річних звітних періодів, що 
почалися 1 січня 2018 або після цієї дати. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання 
порівняльної інформації не є обов'язковим. Товариство вирішило почати застосування нового 
стандарту з дати набрання його чинності і не перераховувало порівняльну інформацію. 
Застосування МСФЗ 9 не мало значного впливу на класифікацію та оцінку фінансових активів та 
зобов’язань Товариства та на визначення збитків від знецінення фінансових активів.
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»
МСФЗ 15 запровадив нову модель, що включає п'ять етапів, які застосовуються щодо виручки за 
договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі, яка відображає 
відшкодування, право на яке суб’єкт господарювання очікує отримати в обмін на передачу 
активів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до 
оцінки і визнання виручки.
МСФЗ 15 замінив всі попередні вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт набрав 
чинності для річних звітних періодів, що почалися 1 січня 2018 або після цієї дати , 
ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного 
підходу. Товариство прийняло рішення застосування стандарту з використанням модифікованого 
ретроспективного підходу з визнанням сумарного впливу першого застосування цього стандарту 
на дату першого застосування. Застосування МСФЗ 15 не мало впливу, який би вимагав 
коригування залишку нерозподіленого прибутку на дату першого застосування, тобто на 1 січня 
2018 року.
Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» - «Класифікація і оцінка операцій з виплат на 
основі акцій»
Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з 
виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на 
основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у 
джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає 
класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як 
операція з розрахунками пайовими інструментами.
При прийнятті поправок суб’єкти господарювання не зобов'язані перераховувати інформацію за 
попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування 
поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набули чинності для 
річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Поправки не мали впливу 
на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»
Поправки уточнюють порядок переведення об'єктів нерухомості до категорії інвестиційної 
нерухомості або з неї. Переведення здійснюється тоді і тільки тоді, коли має місце фактична 
зміна характеру використання об'єкта - тобто коли актив починає або перестає відповідати 
визначенню інвестиційної нерухомості і при цьому є доказ зміни характеру його використання. 
Зміна намірів керівництва щодо активу сама по собі не є підставою для його переведення в іншу 
категорію. Переглянуті приклади факторів, які доводять зміну характеру використання активу, 
які Рада включила до змінену редакції МСБО 40, не є вичерпними - тобто можливі й інші форми 
доказів, що дають підстави для переведення активу. Поправки набули чинності для річних 
періодів, що почалися 1 січня 2018 року або після цієї дати. Поправки не мали впливу на 
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фінансову звітність Товариства.
Тлумачення КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті і авансові платежі»
Тлумачення уточнює, як визначити дату угоди для цілей визначення обмінного курсу, що 
використовується для перерахунку операції в іноземній валюті в тих випадках, коли суб’єкт 
господарювання платить або отримує деяку частину або всю суму іноземної валюти авансом, при 
первісному визнанні відповідного активу, витрат або доходів.
Тлумачення стверджує, що дата угоди, з метою визначення обмінного курсу, що 
використовується для перерахунку відповідного активу, витрат або доходів (або їх частини) при 
первісному визнанні, є більш рання дата із:
дати первісного визнання авансового платежу за немонетарним активом або немонетарним 
зобов'язанням; або
дати, коли актив, витрати або дохід (або їх частина), визнається у фінансовій звітності.
Тлумачення вступило в силу для річних періодів, що почалися 1 січня 2018 року або після цієї 
дати. Тлумачення не мало впливу на фінансову звітність Товариства.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2014 - 2016 років)
МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». До МСФЗ 1 були внесені зміни, щоб вилучити 
короткострокові звільнення від застосування вимог МСФЗ, що стосуються МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації», МСБО 19 «Виплати працівникам» та МСФЗ 10 
«Консолідована фінансова звітність». Ці короткострокові звільнення стали більш незастосовні і 
були доступні для суб’єктів господарювання у звітні періоди, які вже закінчилися. Ця поправка 
набрала чинності для звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.
МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». Поправка уточнюють, що 
організації венчурного капіталу або взаємний фонд, траст і подібні суб’єкти господарювання (в 
тому числі інвестиції, пов'язані зі страховими фондами) можуть вибрати, як обліковувати свої 
інвестиції в спільні та асоційовані підприємства – за справедливою вартістю або за методом 
участі в капіталі. Поправка також пояснює, що вибір методу для кожної інвестиції повинен бути 
зроблений на дату первісного визнання. Ця поправка набрала чинності для звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.
Ці щорічні удосконалення не мали впливу на фінансову звітність Товариства.
Нові та переглянуті стандарти, що не набрали чинності
МСФЗ 16 «Оренда»
МСФЗ 16 замінює собою МСБО 17 «Оренда», Тлумачення КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить 
угода оренду», Роз'яснення ПКР 15 «Операційна оренда - заохочення» і Роз'яснення ПКР 27 
«Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ 16 встановлює 
принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі 
відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в звіті про фінансовий 
стан, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт 
передбачає два звільнення від визнання для орендарів – щодо оренди активів з низькою вартістю 
(наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (наприклад, оренди з 
терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання 
щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право 
користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі права користування). 
Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від 
витрат по амортизації активу в формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події 
(наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу 
або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар 
буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі 
права користування.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінюється в порівнянні з 
діючими в даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати 
оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСБО 17, виділяючи при цьому два 
види оренди: операційну та фінансову. Крім цього, МСФЗ 16 вимагає від орендодавців і 
орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСБО 17.
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МСФЗ 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї 
дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією 
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Орендар має право застосовувати даний стандарт з 
використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. 
Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення.
В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ 16 та планує застосувати новий стандарт на 
відповідну дату набрання чинності.
МСФЗ 17 «Страхові контракти».
МСФЗ 17 – новий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає 
питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. МСФЗ 17 замінить МСФЗ 4 
«Страхові контракти», який був випущений в 2005 році. МСФЗ 17 застосовується до всіх видів 
договорів страхування (страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме 
страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до 
певних гарантій та фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є кілька винятків зі 
сфери застосування.
МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після 
цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію. Допускається дострокове 
застосування за умови, що організація також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого 
застосування МСФЗ 17 або раніше. Даний стандарт не застосовний до діяльності Товариства.
МСБО 23 «Витрати на позики».
Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли кваліфікований актив, що фінансується за рахунок 
спеціальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, понесені 
за спеціальними запозиченнями, більше не можуть бути капіталізовані як частина вартості цього 
кваліфікованого активу. Але ці запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для 
загальних потреб. Тому з цієї дати ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до 
визначення ставки капіталізації, яка застосовується до позикових коштів, запозичених для 
загальних потреб, для цілей параграфу 14 МСБО 23.
Поправка до МСБО 23 застосовується до періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після 
цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язані 
застосовувати цю поправку лише до витрат на позики, понесених на початок річного звітного 
періоду, коли поправка вперше застосовується, або після цієї дати. Очікується, що дана поправка 
не матиме впливу на фінансову звітність Товариства.
Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеності щодо обліку податку на прибуток»
У випадках відсутності ясності щодо вимог податкового законодавства стосовно тієї чи іншої 
операції або до конкретних обставин основним є наступний критерій: чи висока ймовірність 
того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрав суб’єкт 
господарювання.
Якщо відповідь позитивна, то суб’єкт господарювання відобразить у фінансовій звітності ту ж 
суму, що і у податковій звітності і розгляне необхідність розкриття інформації про існування 
невизначеності. Якщо відповідь негативна, то сума, відображена у фінансовій звітності, буде 
відрізнятися від суми в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з урахуванням наявної 
невизначеності.
Для відображення цієї невизначеності використовується один з наступних двох методів оцінки, в 
залежності від того, який з них дозволить з більшою точністю передбачити результат вирішення 
невизначеності:
 •метод найбільш імовірної суми; або
 •метод очікуваної вартості.

Тлумачення також вимагає, щоб ті судження і оцінки, які були сформовані суб’єктом 
господарювання, були переглянуті в разі зміни фактів і обставин – наприклад, внаслідок 
податкової перевірки або дій, вжитих податковими органами, наступних змін податкових правил, 
або після закінчення терміну, протягом якого податковий орган має право перевірити 
правильність обчислення податку.
Тлумачення застосовується до річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї 
дати, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив застосування 
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Тлумачення на фінансову звітність.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2015 - 2017 років)
МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу». Іноді суб’єкт господарювання, який є учасником у спільній 
операції (як визначено в МСФЗ 11 «Спільна діяльність»), отримує контроль над цією спільною 
операцією. Поправка до МСФЗ 3 пояснює, що якщо і коли суб'єкт господарювання згодом 
отримає контроль, він проводять переоцінку своєї колишньої частки в спільній операції на дату 
придбання. Суб'єкт господарювання визнає будь-яку різницю між справедливою вартістю на дату 
придбання спільної операції та попередньою балансовою вартістю як прибуток або збиток. Ця 
поправка набуває чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні застосовуватися перспективно.
МСФЗ 11 «Спільна діяльність». Поправки до МСФЗ 11 стосується ситуацій, коли суб'єкт 
господарювання є стороною спільної угоди, яка є спільною операцією (як визначено в МСФЗ 11) 
– але, що важливо, не має спільного контролю над спільною операцією – і згодом отримує 
спільний контроль. Ця поправка роз'яснює, що якщо і коли суб'єкт господарювання згодом 
отримає спільний контроль, він не повинен переоцінювати частку, яку він утримував раніше. Ці 
поправки набувають чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні застосовуватися перспективно.
МСБО 12 «Податки на прибуток». У деяких юрисдикціях сума зобов’язання з податку на 
прибуток, що сплачується суб'єктом господарювання, залежить від дивідендів, виплачених 
власникам інструментів капіталу. В поправці до МСБО 12 уточнюється, що податкові наслідки 
(якщо такі є) дивідендів (тобто розподіл прибутку власникам інструментів капіталу пропорційно 
їх часткам) повинні визнаватися:
одночасно з визнанням зобов’язання сплатити такі дивіденди; і
у складі прибутку або збитку, іншого сукупного доходу або звіту про зміни у власному капіталі, в 
залежності від того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операції або події, які 
згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивіденди.
Ця поправка застосовується до періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. Поправка застосовується на дату початку самого раннього 
представленого порівняльного періоду або після цієї дати.
Очікується, що ці щорічні удосконалення не матимуть значного впливу на фінансову звітність 
Товариства.
Примітка 7. Нематеріальні  активи
Рух нематерiальних активiв за piк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, 31 грудня 2017 року та 31 
грудня 2018 року представлено наступним чином:
Ф.1, рядок 1000
   Права  користування  природними  ресурсамиАвторські  та  суміжні  з  ним  праваВсього
Балансова  вартість на 

   31 грудня 2016р.:
   Первісна  вартість5833 45533 513

   Накопичена  амортизація(53)(18 418)(18 471)
   Надходження2 6252 625

   Вибуття
   Накопичена  амортизація

   Амортизаційні  нарахування(5)(3 293)(3 298)
Балансова  вартість на 

   31 грудня 2017р.:
   Первісна  вартість5836 08036 138

   Накопичена амортизація(58)(21 711)(21 769)
   Надходження10 33910 339

   Вибуття(578)(578)
   Накопичена  амортизація(578)(578)

   Амортизаційні  нарахування4 3724 372
Балансова  вартість на 

   31 грудня 2018р.:
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   Первісна  вартість5845 84145 899
   Накопичена амортизація(58)(25 505)(25 563)

У звіті про фінансовий стан станом на 31 грудня 2018 року нематеріальні активи по чистій 
балансовій вартості відображені в сумі 20 336 тис.грн.
Амортизація нематеріальних активів, нарахована за 2018 рік, включена у наступні статті звіту 
про сукупний дохід: витрати на виробництво електричної енергії у сумі 86 тис.грн., на загально-
виробничі витрати у сумі 3 386 тис.грн. та на адміністративні витрати у сумі 900 тис.грн.
Примітка 8. Основні засоби
У складі основних засобів станом на 31 грудня 2016 року, 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 
року відбулися наступні зміни:
Ф.1, рядок 1010
   Земельні  ділянкиБудинки,  споруди  та передавальні пристроїМашини та 

    обладнанняТранспортні засобиІнструменти, прилади, інвентарІнші основні засобиВсього
       Балансова  вартість на 31 грудня 2016р.:

       Первісна  вартість9 3322 575 2851 126 39279 4268 20713 7373 812 379
       Накопичена  амортизація-(1 628 380)(831 509)(56 450)(5 703)(13 735)(2 535 777)

       Надходження за рік-186 768101 04322 0029393 619314 371
       Переоцінка за рік

Вибуло за рік:
       Первісна вартість -(3 528)(5 783)(2 009)(138)(354)(11 812)
       Вибуло за рік: знос-2 9635 245 1 77512435410 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  вартість9 3322 758 3491 221 82399 4199 01417 0024 114 939
       Накопичена  амортизація-(1 674 390)(859 357)(60 354)(6 519)(16 999)(2 617 619)

       Надходження за рік138 536209 29821 3061 9503 556374 646
       Переоцінка за рік---

Вибуло за рік:
       Первісна вартість (1 641)(12 551)(5 284)(234)(546)(20 256)
       Вибуло за рік: знос 87411 9864 26421754617 887

       Амортизаційні  нарахування(54 635)(67 228)(8 267)(937)(3 557)(134 624)
       Інші  зміни первісної вартості(17 769)17 771(2)---

       Інші зміни зносу8 856(9 331)2(1)(1)(475)
       Балансова  вартість на 31 грудня 2018р.:

       Первісна  вартість9 3322 877 4751 436 341115 43910 73020 0124 469 329
       Накопичена амортизація(1 719 295)(923 930)(64 355)(7 240)(20 011)(2 734 831)

Станом на 31 грудня 2018 року балансова вартість основних засобів, переданих у заставу для 
забезпечення зобов’язань по банківських кредитах становить 110 298 тис. грн.
Товариство орендує будівлі, обладнання і транспортні засоби по кількох договорах оренди. 
Станом на 31 грудня 2018 року чиста балансова вартість орендованих основних засобів склала 2 
263 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017 року становила 2 001 тис .грн.)
Примітка 9. Незавершені капітальні інвестиції             
Незавершені капітальні інвестиції включають обладнання в процесі встановлення:
Ф.1, рядок 1005
    Балансова вартість на 1 січняНадход-женняВибуття при введенні в експлуатаціюБалансова 
вартість на 31 грудня

    2017 рік
    Капітальне будівництво166 403110 145176 244100 304

    Капітальні інвестиції в придбання (створення) основних засобів14 249135 174124 49824 925
Капітальні інвестиції в придбання (створення) інших необоротних матеріальних 

    активів38737033615475
    Капітальні інвестиції в нематеріальні активи3562293262524
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    Всього:181 395251 315306 982125 728
    2018 рік

    Капітальне будівництво100 304186 837219 05468 087
    Капітальні інвестиції в придбання (створення) основних засобів24 925128 638125 42528 138

Капітальні інвестиції в придбання (створення) інших необоротних матеріальних 
    активів47539903554911

    Капітальні інвестиції в нематеріальні активи241125910339944
     Всього:125 728330 724358 37298080

Примітка 10. Довгострокові фінансові інвестиції
Інвестиції в підприємства, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
станом на 31 грудня 2018 року і на 31 грудня 2017 року представлені наступним чином:
Ф.1, рядок 1030

   Назва  підприємстваОсновна  діяльність20182017
     голосів, %Сумаголосів, %Сума

     ТзОВ Редакція газети «Репортер»Видання газет24,924924,9229
 ДП «Прикарпаттяенергосервіс»Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової 

    інформації100-100-
Рух інвестицій, що відображені за методом участі в капіталі протягом 2017 року та 2018 року:
  20172018

  Сальдо на 1 січня:226229
  Дохід від участі в капіталі320

  Сальдо на 31 грудня:229249
Рух інших фінансових інвестицій за 2018, та 2017 роки наведено нижче:
(Ф.1, рядок 1035) 
  20172018
Сальдо на 1 січня:

 В т.ч. акції721

 721721

721
Сальдо на 31 грудня:

 В т.ч. акції721

 721721

721

Примітка 11. Довгострокова  дебіторська  заборгованість
Ф.1, рядок 1040
  20172018

  По розрахунках з працiвниками за виданими позиками3 2772 628
Примітка 12. Запаси
Структура запасів станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року була наступною:
Ф.1, рядок 1100-1110
  20172018

  Сировина  і  матеріали18 99918 394
  Паливо4 0203 806

  Будівельні матеріали690 2 295
  Запасні частини5 2056 825

  Товари261285
  Готова продукція436492

  Інші1 1281 886
  Всього:30 73933 983
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На  31 грудня  2018  року  запаси Товариства  не  перебувають  в  заставі,  обмежень в їх 
використаннi не має.
Примітка 13. Поточна  дебіторська заборгованість
Оскільки основною метою діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» є задоволення потреб 
населення України, державних, кооперативних, суспільних, приватних підприємств i організацій 
електричною енергією, найбільший обсяг дебіторської заборгованості за товари, роботи 
(послуги), складає  заборгованість за спожиту електроенергію.
Поточна дебіторська заборгованість за реалізовану електроенергію та інша роботи, послуги, 
дебіторська заборгованість за виданими авансами, інша дебіторська заборгованість на 31 грудня 
2017 року та 31 грудня 2018 року включають:
Ф.1, рядок 1125, 1130, 1145, 1155

  Статті поточної  дебіторської заборгованості20172018
  Дебіторська  заборгованість за  товари, роботи, послуги:

     за електричну енергію, в т.ч.
  -заборгованість юридичних осіб44 14067 418

  -заборгованість фізичних осіб101 840158 000
     за реактивну енергію1 7583 584

     інша23 8914 272
  Резерв  сумнівних  боргів(28 491)(53 069)

  Чиста реалізаційна вартість143 138180 205
  Дебіторська заборгованість за  виданими  авансами:

    аванси по розрахунках за електроенергію32 3075 640
    аванси за роботи і послуги1 3807 114

    аванси по розрахунках за запаси5 39238 598
    аванси по розрахунках за необоротні активи1 93214 603

    інші аванси3 54
  Чиста реалізаційна вартість41 01466 009

  Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків:
    розрахунки за реалізованими товаро-матеріальними цінностями--

    розрахунки за отриманими товаро-матеріальними цінностями--
    розрахунки по інших операціях44

  Чиста реалізаційна вартість44
  Інша  дебіторська  заборгованість75 91599 260

  в т.ч. поворотна фінансова допомога21 545

  Резерв сумнівних  боргів(49 802)(48 471)
  Чиста реалізаційна вартість26 11350 789

Примітка 14. 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:
  20172018

  На 1 січня:41 92978 293
  нараховано за звітний період36 54423 247

  використано у звітному періоді180-
  На 31 грудня:78 293101 540

Примітка 15. Кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року 
представлені наступним чином:
Ф.1, рядок 1165
  20172018

  Поточні рахунки в національній валюті22 2993 585
  Грошові кошти у касі1623
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  Всього:22 3153 608
Станом на 31 грудня 2018 року не існує обмежень щодо використання коштів на поточних 
рахунках у банках.
Примітка 16. Власний капітал
Статутний капітал АТ «Прикарпаттяобленерго» складається зі 103 635 500 (сто три мільйони 
шістсот тридцять п’ять тисяч п’ятсот) простих іменних бездокументарних акцій номінальною 
вартістю 0,25 грн за акцію, що становить 25 908 875,00 (двадцять  п’ять мільйонів дев’ятсот вісім 
тисяч вісімсот сімдесят п’ять) грн. Привілейованих акцій немає. Неоплаченої частини статутного 
капіталу немає. Кількість акцій упродовж 2017 і 2018 років не змінювалася.
Статутний капітал Товариства розподілено між учасниками станом на 31 грудня 2017 року та 
станом 31 грудня 2018 року наступним чином:
Ф.1, рядок 1400

    УчасникиЧастка у статутному капіталі2018Частка у статутному капіталі2017
    Юридичні особи-резиденти2,7%6972,6%676

    Юридичні особи-нерезиденти95,1%24 64595,4%24 729
    Фізичні особи-резиденти2,06%5332,00%504

    Фізичні особи-нерезиденти0,07%17--
    Депозитарні установи не розкрили інформацію0,07%17--

    Всього:25 90925 90925 90925 909
Примітка 17. 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 2017 року та 31грудня 2018 року 
представлені таким чином:
 Ф.1, рядок 1515
  20172018

  Заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (фінансова оренда)7 19610 642
  Всього:7 19610 642

Примітка 18. Короткострокові кредити банків
Кредити та займи станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року представлені наступним 
чином:
Ф.1, рядок 1600
  20172018

  Кредит в національній валюті44 50047 200
  Всього:44 50047 200

Інформація про стан зобов’язань по кредитах:
    Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн)Відсоток за користування 

 коштами (відсоток річних)Дата погашення
    Кредит АТ «Кредобанк»22.11.201810 00016,5326.06.2019
    Кредит АТ «Кредобанк»23.11.201820 00017,3919.09.2019
    Кредит АТ «Ощадбанк»26.12.201817 2001715.01.2019

Примітка 19. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
        Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями складається з поточних 
зобов’язань з фінансової оренди. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 
станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року представлена таким чином:
 Ф.1, рядок 1610
  20172018

  Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями5 7269 651
  Всього:5 7269 651

Примітка 20. Кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги
Кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги станом на 31 грудня 2017 року та 31 
грудня 2018 року представлена наступним чином:
Ф.1, рядок 1615
  20172018
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  Заборованість за куповану електроенергію6154 768
  Заборгованість за товаро-матеріальні цінності1 109773

  Заборгованість за роботи та послуги (в т.ч. по капітальному будівництву)8 8254 150
  Інша заборгованість108-

  Всього:10 6579 691
Балансова вартість торгової та іншої кредиторської заборгованості до одного року приблизно 
відповідає їх справедливій вартості через те, що, як очікується, вони будуть погашені у 
найближчому майбутньому.
Примітка 21. Інша кредиторська заборгованість
У складі зобов’язань станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року 
відображено:                                   
Ф.1, рядок 1620-1645
  20172018

  Зобов’язання щодо платежів до бюджету:
    податок на додану вартість6 4668 908

    податок на прибуток 7 78312 757
    податок на доходи фізичних осіб2 8764 912

   військовий збір26610 678
    інші податки та збори7 60668

  Всього:24 99737 323
  Зобов’язання зі страхування3 3263 581
  Зобов’язання з оплати праці10 80116 387

  Зобов’язання  з одержаних авансів:
    за електроенергію171 513104 844

    за реактивну енергію316343
    за транзит електроенергії2 79033 784

    за приєднання до електроустановок40 22176 205
    інші625992

  Всього:215 465216 168
  Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками  86214 324

Примітка 22.  Поточні забезпечення  
Поточні забезпечення Товариства являють собою забезпечення виплат відпусток, які 
визначаються за очікуваними відпустками, що будуть надані працівникам Товариства у 
наступному звітному періоді та розраховуються як добуток фактично нарахованої середньої 
заробітної плати кожного працівника за останні 12 місяців і кількості невикористаних днів 
відпусток на звітну дату.
На 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року зобов'язання Компанiї перед своїми працiвниками 
по оплатi вiдпусток за перiод, який пiдлягає оплатi як вiдпустка, складає:
Ф.1, рядок 1660
  20172018

  На 1 січня:12 93122 331
  нараховано за звітний період41 72440 160

  використано у звітному періоді(32 324)(36 511)
  На 31 грудня:22 33125 980

Примітка 23. Інші поточні зобов’язання
У складі інших поточних зобов’язань станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року 
відображено так: 
Ф.1, рядок 1690
  20172018

  Зобов’язання за нарахованими відсотками4-
  Інші розрахунки107168

  Тендерне забезпечення7001 340
   Розрахунки по поворотних фінансових допомогах1 270-

   Інші зобов’язання333632

© SMA 001315642018 р. 



  Всього:2 4142 140
Примітка 24. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Доходи від основних операцій за звітні періоди: 2017 рік та 2018 рік представлені наступним 
чином:
Ф.2, рядок 2000
  20172018

  Дохід від реалізації електроенергії2 474 5063 023 548
  Дохід від реалізації перетоків реактивної енергії28 50239 809

  Дохід від реалізації послуг по транзиту 51 58285 821
   Дохід від реалізації товарів2 7362 605

  Дохід від реалізації послуг74 026127 917
  Всього:2 631 3523 279 700

Примітка 25. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за звітні періоди 2017 рік та  2018 рік 
складається з наступних компонентів:
Ф.2, рядок 2050
  20172018

  Собівартість реалізованої електроенергії2 297 6492 790 607
  Собівартість реалізованих товарів2 0541 988
  Собівартість реалізованих послуг 6 4036 669

  Всього:2 306 1062 799 264
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за звітні періоди 2017 рік та  2018 рік 
складається з наступних компонентів:
  20172018

  Сировина та матеріали 22 99923 848
  Електроенергія1 717 6052 120 655

  Оплата праці211 386259 536 
  Нарахування на ФОП46 09656 088

  Амортизація87 101129 349
  Витрати на забезпечення відпусток33 59632 339

  Витрати на відрядження1 9311 986
  Витрати на послуги банків9 2035 688

  Витрати на ремонт80 89288 841
  Витрати на утримання транспорту33 14430 199

  Інші 62 15350 735
  Всього:2 306 1062 799 264

Примітка 26. 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
  20172018

  Доходи від реалізації оборотних активів1 0081 287
  Доходи від реалізації необоротних активів1 0221 456

  Дохід від операційних курсових різниць-3 453
  Доходи від операційної оренди3 415395

  Одержані санкції за перевищення договірних  величин електроенергії5 6321 960
  Одержані пені, штрафи, неустойки713-

  Безоплатно отримані активи1 3151 483
  Дохід від списання кредиторської заборгованості422 103

  Дохід від операційних курсових різниць-6 126
  Інші доходи від операційної діяльності354-

  Всього:13 50118 263
Примітка 27. Адміністративні витрати
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Адміністративні витрати за звітні періоди 2017 рік та 2018 рік представлені таким чином:
Ф.2, рядок 2130
  20172018

  Витрати на оплату праці 52 07972 454
  Відрахування на соціальні заходи6 7888 895

  Матеріальні витрати1 6892 267
  Амортизація1 9912 501

  Витрати на відрядження1 0981 103
  Податки та збори9562 796

  Ремонт та обслуговування основних засобів4 112 4 675
  Представницькі витрати9911 182

  Витрати на забезпечення відпусток7 8497 554
  Витрати на послуги банків2 5116 899

  Відрахування профспілковій організації12 39513 115
  Інші витрати6 71116 171

  Всього:99 172139 612
Примітка 28. 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
  20172018

  Собівартість реалізованих виробничих запасів 510724
  Собівартість реалізованих активів4301 047

  Сумнівні та безнадійні борги37 11425 035
  Нестачі від псування цінностей40123

  Одержані пені, штрафи, неустойки2451 911
  Операційні курсові різниці-3

  Витрати на оренду2 6181 752
  Витрати на утримання об’єктів соціальної сфери 715689

  Витрати від безоплатної передачі активів, запасів, коштів4 0855 983
  Всього:45 75737 267

Примітка 29. Доходи від участі в капіталі
У складі доходів від участі в капіталі відображено:
Ф.2, рядок 2200
  20172018

  Доходи від інвестицій в асоційовані підприємства320
  Доходи від інвестицій в дочірні підприємства--

  Всього:320
Примітка 30. Інші доходи
Iншi доходи за звітні періоди 2017 рік та 2018 рік представленi наступним чином:
Ф.2, рядок 2240
  20172018

  Дохід від реалізації інвестицій-1 000
  Доходи від безоплатно одержаних необоротних активів3 3864 176

  Інші доходи1901 005
  Доходи від оприбуткування запасів при ліквідації необоротних активів1 7451 984

  Всього:5 3218 165
Примітка 31. Фінансові витрати
 У складі фінансових витрат відображено:
Ф.2, рядок 2250
  20172018

  Відсотки за кредити в національній валюті6 5652 422
  Відсотки по лізингових платежах 3 1345 790
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  Інші витрати677528
  Всього:10 3768 740

Примітка 32. Інші витрати
Інші  витрати за звітні періоди 2017 рік та 2018 рік представлені таким чином:
Ф.2, рядок 2270
  20172018

  Собівартість реалізованих фінансових інвестицій-1 000
  Списання необоротних активів при ліквідації921 322

  Інші витрати 1 9612 747
  Всього:2 8815 069

Примітка 33. Податок на прибуток
У фінансовій звітності оподаткування поточного податку на прибуток показано відповідно до 
вимог законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинним 
або фактично набули чинності станом на звітну дату. 
За даними бухгалтерського обліку Товариства, обліковий прибуток до вирахування податку на 
прибуток за 2018 рік складає 317 781 тис.грн. За даними податкової декларації за 2018 рік 
податковий прибуток дорівнює 381 678 грн. Відмінність між наведеними значеннями виникла 
внаслідок існування постійних різниць, а саме суми перевищення на суму розрахованої 
амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до Податкового кодексу 
України, дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених 
до витрат уцінки відповідно до МСФЗ,  на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних 
боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних 
МСФЗ, на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно 
переданих протягом звітного року неприбутковим організаціям, на суму витрат від визнаних 
штрафів, пені, неустойок, що складає 63 896 тис.грн. 
Складові витрат із податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та 31 грудня 
2018 року, були такими:
  20172018

  Поточний  податок на прибуток45 73368 702
  Відстрочені  податкові  активи:

    на початок звітного періоду --
    на кінець звітного періоду--

  Витрати з податку на прибуток:45 73368 702
    поточний податок на прибуток45 73368 702
    відстрочені  податкові  активи--

Примітка 34. Інший сукупний дохід
У складі іншого сукупного доходу (Ф.2, рядок 2445) за 2018 рік відображено зміни у вартості 
безоплатно отриманих необоротних активів (амортизація) у сумі 21 929 тис.грн. та зміни у 
надлишку переоцінки вибулих основних засобів на суму (16 728) тис.грн.; за 2018 рік 
відображено зміни у вартості безоплатно отриманих необоротних активів (амортизація) у сумі 6 
408 тис.грн. та зміни у надлишку переоцінки вибулих основних засобів на суму (1 530) тис.грн.
Примітка 35. 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. 
  20172018

  Прибуток (збиток)  тис. грн.140 209249 079
  Середньозважена кількість акцій в обігу103 635 500103 635 500

  Базисний прибуток (збиток) на акцію,  грн.1,35292,4034
Між звітною датою і датою складання цієї звітності ніяких інших операцій зі звичайними 
акціями не проводилося.
Примітка 36. Інформація за сегментами
Товариство здійснює діяльність в двох операційних сегментах:
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- 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  сегмента20172018
    Розподілення  та  постачання  електроенергії2 624 7253 273 480

    Інші6 6276 220
                     Всього доходів сегментів2 631 3523 279 700

  Інші операційні доходи13 50118 263
  Дохід від участі в капіталі320

  Інші фінансові доходи571 585
  Інші доходи5 3218 165

                    Всього доходів2 650 2343 307 733
  Витрати  сегмента

    Розподілення  та  постачання  електроенергії(2 297 649)(2 790 607)
    Інші(8 457)(8 657)

                    Собівартість  реалізованої  продукції(2 306 106)(2 799 264)
  Адміністративні  витрати(99 172)(139 612)

  Інші  операційні витрати(45 757)(37 267)
  Витрати від участі в капіталі--

  Інші  витрати(2 881)(5 069)
  Фінансові  витрати(10 376)(8 740)

  Прибуток  до  оподаткування185 942317 781

Активи і зобов’язання сегмента
  Активи сегмента

    Розподілення  та  постачання  електроенергії1 866 2172 142 729
    Інші41 90455 004

                           Всього активи сегментів1 908 1212 197 733
  Нерозподілені:

    довгострокові фінансові інвестиції950970 
    довгострокова дебіторська заборгованість3 2772 628

    відстрочені податкові активи--
                           Всього активи1 912 3482 201 331

  Зобов’язання сегмента
    Розподілення  та  постачання  електроенергії248 824273 915

    Інші42 05251 800
                           Всього зобов’язання сегментів290 876325 715

  Нерозподілені:
    довгострокові зобов’язання7 19610 642

    короткострокові векселі видані7 765-
    короткострокові кредити банків44 50047 200

    інші поточні зобов’язання5 7269 651
                           Всього зобов’язання356 063393 208

  Капітальні інвестиції125 72898 080
  Амортизація93 978142 920

Примітка 37. Припинена діяльність 
У 2018 році у компанії тривали процеси з підготовки до роботи у нових ринкових умовах. Нова 
модель ринку електроенергії, яка запрацювала вже з січня 2019 року,  передбачила поділ 
обленерго на розподільчу і постачальну компанії, появу нових продавців електроенергії. 
Відповідно до законодавства, АТ «Прикарпаттяобленерго» залишило за собою лише функцію 
розподілу, а функції продажу електроенергії на території Івано-Франківської області перейшли 
до компаній, які отримали ліцензії на  постачання електричної енергії. 
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Станом на 31 грудня 2018 року вид діяльності постачання електричної енергії класифікується як 
припинений. 
Вплив результатів припиненої діяльності на фінансову звітність керівництво Товариства вважає 
не суттєвим, оскільки величина доходів від такого виду діяльності майже відповідає розміру 
витрат. 
Примітка 38. 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». 
До складу пов'язаних сторiн Товариства входять суб'єкти господарювання, якi контролюють ним 
та суб'єкти господарювання, якi перебувають з Товариством пiд спiльним контролем, а також 
провiдний управлiнський персонал Компанiї.
Протягом поточного року АТ «Прикарпаттяобленерго» в ході своєї нормальної діяльності 
здійснило наступні операції з пов’язаними сторонами:
  20172018

  Реалізація товаро-матеріальних цінностей--
  Придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг16510

  Оренда одержана (оренда приміщення)579256
  Оренда надана 6-

  Дебіторська  заборгованість44
  Кредиторська  заборгованість232

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 Наглядовою радою, Ревізійною комісією, 
Головою та членами Правління, який надiлений повноваженнями керiвництва діяльністю 
Товариства. Винагорода ключового  управлiнського персоналу за перiод, який закінчився 31 
грудня 2018 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. 
Примітка 39. 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 Товариства, ймовірно, що 
Товариство змушене 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   
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
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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.
Примітка 40. Суттєві правочини
У 2018 році Компанією не було укладено угод, визнаних у відповідності з Законом  України "Про 
акціонерні товариства" суттєвими  правочинами.
Примітка 41. Управління ризиками
Основні фінансові інструменти Товариства включають дебіторську та кредиторську 
заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, депозити та фінансові інвестиції. Основна мета 
цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування діяльності Товариства. Товаритсво має 
інші фінансові активи й зобов'язання, такі як інша дебіторська й інша кредиторська 
заборгованості, які виникають безпосередньо в ході операційно-господарської діяльності 
Товариства.
Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства: валютний ризик, ризик 
ліквідності та кредитний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені 
нижче. 
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютний ризик Товариства низький, оскільки воно має незначний обсяг операцій в іноземній 
валюті, а саме тільки у частині розрахунків із підзвітними особами, відрядженими за кордон. Ці 
операції не мають суттєвого впливу на діяльність Товариства.
Товариство не має вкладень в іноземні компанії.
Кредитний ризик
Фінансові інструменти, які потенційно створюють значний кредитний ризик, у більшості 
включають дебіторську заборгованість, гроші та їх еквіваленти й депозити.
Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Кредитний ризик Товариства відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і 
керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах 
сумнівних боргів.
Товариство створює резерв під знецінення в сумі, що представляє собою оцінку керівництвом 
понесених збитків від дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській 
заборгованості та інвестицій.
Перед прийняттям нового клієнта Товариство використовує внутрішню кредитну систему для 
оцінки якості потенційного клієнта.
Кредитний ризик Товариства притаманний також таким фінансовим інструментам, як поточні 
рахунки в банках і може виникати у випадку не спроможності банківської установи 
розраховуватися за своїми зобов’язаннями перед Товариством. Сума максимального розміру 
ризику в таких випадках дорівнює балансової вартості відповідних фінансових інструментів.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка 
інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство 
використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
- ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною 
рейтинговою шкалою.
Відсотковий ризик
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
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Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це може 
впливати як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
У Товариства немає суттєвих активів, що приносять відсоткові доходи.
Ризик ліквідності
Задачею Товариства є підтримка безперервності та гнучкості фінансування шляхом використання 
умов кредитування, які надаються постачальниками, а також залучення банківських кредитів.
Товариство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою 
ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними фінансовими 
інструментами.
Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових 
коштів, наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні строку 
їх погашення. Керівництво постійно відстежує рівень ліквідності.
Для управління одночасно ризиком ліквідності та кредитним ризиком широко використовується 
практика передоплати. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозу 
грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх 
платіжних зобов'язань.
Більшість витрат Товариства носять змінний характер і залежать від залежать від обсягу 
реалізації. В результаті цього і виникає більшість витрат, які безпосередньо генерують доходи 
для погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності.
Примітка 42. Справедлива вартість фінансових інструментів
Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти, дебіторську і 
кредиторську заборгованості та короткострокові кредити банків. Облікова політика щодо їхнього 
визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих приміток.
Протягом звітного періоду Товариство не використовувало жодних фінансових деривативів, 
процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.
Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів 
Товариства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями.
  Балансова вартістьСправедлива вартість
    2018201720182017

    Фінансові активи289 285239 959289 285239 959
    Торговельна та інша дебіторська заборгованість285 677217 644285 677217 644

    Гроші та їх еквіваленти3 60822 3153 60822 315
    Фінансові зобов’язання325 596290 876325 596290 876

    Торговельна та інша кредиторська заборгованість325 596290 876325 596290 876
Використовувались припущення, що справедлива вартість грошових коштів, торговельної та 
іншої дебіторської і кредиторської заборгованості, а також короткострокових кредитів банків 
приблизно дорівнює їхній балансовій вартості, в основному, через те, що ці інструменти будуть 
погашені у найближчому майбутньому. Товариство оцінює довгострокову дебіторську 
заборгованість на підставі таких параметрів, як процентні ставки, фактори ризику, характерні для 
країни, індивідуальна платоспроможність клієнта і ризикові характеристики проекту, що 
фінансується. На підставі цієї оцінки для обліку очікуваних збитків за цією дебіторською 
заборгованістю використовуються резерви. Станом на звітні дати балансова вартість такої 
дебіторської заборгованості за вирахуванням резервів, приблизно дорівнює її справедливій 
вартості.
Товариство оцінює фінансові інструменти за справедливою вартістю на кожну дату складання 
балансу (звіту про фінансовий стан). Всі активи і зобов'язання, які оцінюються за справедливою 
вартістю, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії справедливої вартості:
- інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі котирувань цін на активних 
ринках для ідентичних активів або зобов'язань - рівень 1;
- інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі відмінних від котирувань 
цін, включених до рівню 1, вихідних даних, які спостерігаються для активу або зобов'язання 
безпосередньо (ціни) або побічно (похідні від цін) - рівень 2;
- інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі вихідних даних для активу 
або зобов'язання, які не ґрунтуються на спостережуваних ринкових даних (вихідні дані, які не 
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спостерігаються на ринку) - рівень 3.
В таблиці нижче представлена ієрархія джерел оцінок справедливої вартості активів та 
зобов’язань Товариства за справедливою вартістю.
  РазомКотирування на активних ринках

 (Рівень 1)Значні спостережу-вані вихідні дані
 (Рівень 2)Значні не спостережу-вані вихідні дані

(Рівень 3)
    31 грудня 2017 року

    Торговельна та інша дебіторська заборгованість217 644-217 644-
    Гроші та їх еквіваленти22 315-22 315-

    Торговельна та інша кредиторська заборгованість290 876-290 876-
    31 грудня 2018 року

    Торговельна та інша дебіторська заборгованість285 677-285 677-
    Гроші та їх еквіваленти3 608-3 608-

    Торговельна та інша кредиторська заборгованість325 596-325 596-
Примітка 43. Події після звітної дати
Події після звітного періоду – це всі події до дати затвердження фінансової звітності до випуску, 
навіть якщо ці події відбуваються після оприлюднення прибутку чи іншої вибіркової фінансової 
інформації.
Відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» Товариство коригує суми, визнані в його 
окремій фінансовій звітності, для відображення подій, які вимагають коригування після звітного 
періоду.
Товариство не коригує суми, визнані в його окремій фінансовій звітності для відображення подій, 
які не вимагають коригування після звітного періоду.
Події, що відбулися після дати звіту про фінансовий стан і до дати затвердження фінансових 
звітів до випуску, які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Товариства, 
відображаються у фінансовій звітності. 
Інших істотних подій після звітної дати в Товариства не відбулось.
Примітка 44. Затвердження фінансової звітності
Ця окрема фінансова звітність за 2019 рік, була затверджена до випуску керівництвом Товариства 
25 лютого 2019 року. 

Голова Правління                                                                       Бубен О.О.

Головний  бухгалтер                                                                    Яремчук Л.В.
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XV. Відомості про аудиторський звіт

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

ТОВ "Аудит-сервіс ІНК"

13659226

76018, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого, 34

1

2

3

Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

24.12.2014, 304/45

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2018-31.12.20186

Думка аудитора7 немодифікована

Пояснювальний параграф (за наявності)

Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство), що складається з Балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 
грудня 2018 року, та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), 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 2018 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання 
фінансової звітності.

8

Номер та дата договору на проведення аудиту 2019/408, 14.02.20199

Дата початку та дата закінчення аудиту 14.02.2019-03.04.201910

Дата аудиторського звіту 03.04.201911

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

250000,0012

Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

00364

Текст аудиторського звіту13

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
станом на 31.12.2018 року

Акціонерам, Наглядовій раді та Правлінню АТ «Прикарпаттяобленерго»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство), що складається з Балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 
грудня 2018 року, та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), 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 2018 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання 
фінансової звітності.
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. 
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Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого 
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової 
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо думки щодо цих 
питань.
Повнота і своєчасність визнання доходів від реалізації за основною діяльністю
Основною діяльністю Товариства в 2018 році були розподіл та постачання електроенергії фізичним та юридичним 
особам в Івано-Франківській області. Станом на 31.12.2018 року АТ «Прикарпаттяобленерго» припинило діяльність з 
постачання електроенергії. Всі результати від обох видів діяльності до 31.12.2018 року включно, за угодою сторін, 
належать Товариству. В рамках здійснення даної діяльності Товариство укладало договори поставки електроенергії і 
надання супутніх послуг з контрагентами і щомісяця відображало фізичні обсяги реалізованої електроенергії на 
підставі даних приладів обліку, підписуючи відповідні акти зі споживачами юридичними особами, або здійснюючи 
періодичний обхід та контроль даних обліку споживачів фізичних осіб. Функція контролю за показниками і надалі 
залишилася за Товариством. При цьому дати контролю і звірки показань могли відрізнятися, що потенційно може 
привести до відображення відпущених обсягів електроенергії не у відповідному періоді. 
Ми визначили повноту і своєчасність визнання доходів від реалізації за основною діяльністю Товариства як ключове 
питання аудиту.
Ми провели перерахунок фактичних обсягів реалізованої електроенергії за 2018 рік по кожній категорії споживачів 
юридичних і фізичних осіб, застосувавши до кожної категорії розмір середньорічного відпускного тарифу та 
порівняли з обліковими даними Товариства. Ми також обговорили з управлінським персоналом та проаналізували 
існуючу систему внутрішнього контролю обліку реалізації електроенергії за категоріями споживачів та вибірково 
переглянули первинні документи реалізації за січень 2019 року на предмет виявлення сум, які відносяться до 
транзакцій 2018 року.
Інформація щодо чистого доходу від реалізації наведена в Примітці 24 до фінансової звітності.
Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту про 
управління та Річної інформації емітента цінних паперів, але не містить фінансової звітності та нашого звіту 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 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 проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 
ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал 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 
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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 окремій 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 застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми 
визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим 
чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Щодо вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
Наводимо додаткову інформацію, яка передбачена пунктом 4 статті 14 Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017р. №2258-VIII (далі – Закону).
Наглядова Рада Товариства призначила нас на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік 
протоколом № 20 від 21.03.2019 року.
Це завдання є першим роком проведення ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» обов’язкового аудиту фінансової звітності 
Товариства після визнання Товариства суб’єктом суспільного інтересу у відповідності до вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV.
В розділі «Ключові питання аудиту» цього звіту незалежного аудитора нами розкрито питання, що мали найбільше 
значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, та на які, на наше професійне судження, доцільно 
звернути увагу. Ці питання були розглянуті в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались 
при формуванні нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо думки щодо цих питань.
Під час проведення даного завдання з обов’язкового аудиту нами не було виявлено інших питань стосовно 
аудиторських оцінок, окрім тих, що зазначено у розділі «Ключові питання аудиту» цього звіту незалежного аудитора, 
інформацію щодо яких ми вважаємо за доцільне розкрити у відповідності до вимог підпункту 3 пункту 4 статті 14 
Закону.
В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту фінансової звітності нами не виявлено 
порушень пов’язаних із шахрайством.
Цей звіт незалежного аудитора узгоджений з додатковим звітом для ревізійної комісії Товариства.
ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» не надавали Товариству інших послуг, заборонених відповідно до вимог статті 6 Закону 
протягом 2018 року та у період з 1 січня 2019 року до дати підписання цього звіту незалежного аудитора.
ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до Товариства згідно з 
Кодексом РМСЕБ та виконали інші обов’язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту 
нами не було встановлено жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які 
ми б хотіли звернути увагу.
В 2018 році ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» не надавали Товариству або контрольованим ним суб’єктам господарювання 
інші послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень наведено в розділі «Звіт щодо аудиту фінансової 
звітності» цього звіту незалежного аудитора.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Олександра Корпан.

          АудиторО.Я. Корпан 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 101145

м. Івано-Франківськ, 03 квітня 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТ-СЕРВІС ІНК». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:13659226. 
Юридична адреса: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого, буд. 34, офіс 1, тел. (0342) 75-05-01. 
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ТОВ «АУДИТ-СЕРВІC ІНК» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності до розділу 3 
«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності». Посилання 
на реєстр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-
finansovoi-zvitnosti/ та розділу 4 «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес». Посилання на реєстр: 
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-
pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/

д/н
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XVI. Твердження щодо річної інформації

             Управлінський персонал АТ «Прикарпаттяобленерго» підтверджує те, що, наскільки це 
нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», а саме фінансова звітність подана достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах відповідно до цих стандартів і містить достовірне та об’єктивне подання інформації про 
стан активів, пасивів, фінансовий стан. Значні припущення, використані нами під час здійснення 
облікових оцінок, включаючи оцінки за справедливою вартістю, є обґрунтованими. Відносини 
пов’язаних сторін та операції із пов’язаними сторонами належно відображені в бухгалтерському 
обліку й інформація про них розкрита відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової 

 звітності.Усі події після звітної дати та події, для яких Міжнародні стандарти фінансової 
звітності вимагають коригування або розкриття інформації, були скориговані або розкриті. 
Вплив невиправлених викривлень є несуттєвим як окремо, так і в сукупності для фінансової 
звітності в цілому.
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку

Вид інформації

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

1 2 3
14.05.2018 15.05.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

04.06.2018 05.06.2018 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв

11.10.2018 12.10.2018 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв
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