
Титульний аркуш 
 

29.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 00000058/142 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 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) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Бубен Олександр Олександрович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131564 

4. Місцезнаходження: 76014, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця 

Iндустрiальна, будинок 34 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0342) 52 05 27, (0342) 53 39 38 

6. Адреса електронної пошти: kanc@oe.if.ua 

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 від 28.04.2021, Рiшення Наглядової ради вiд 

28.04.2021р. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

www.oe.if.ua 29.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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 X 

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 X 

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 X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

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: 

У звiтi не подано нижче зазначену iнформацiю з наступних пiдстав:  

1. iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi (приватне акцiонерне 

товариство не подає iнформацiю);  

2. iнформацiю щодо корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств) (приватне 

акцiонерне товариство не подає iнформацiю);  

3. рейтингова оцiнка цiнних паперiв емiтента не проводилась;  

4. звiт керiвництва (звiт про управлiння) - мiстить iнформацiю, яку розкриває приватне 

акцiонерне товариство; 

5. iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi 

посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (приватне акцiонерне товариство не подає 

iнформацiю);  

6. вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та 

бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року; вiдсутнi судовi справи, 

провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв 

емiтента станом на початок звiтного року;  

7. перелiк власникiв (фiзичних осiб) пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням 



вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй (у складi акцiонерiв емiтента вiдсутнi 

фiзичнi особи, якi є власниками 5 вiдсоткiв i бiльше акцiй емiтента);  

8. iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 

стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй (данi вiдсутнi);  

9. iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть 

прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй 

(приватне акцiонерне товариство не подає iнформацiю);  

10. iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (приватне акцiонерне 

товариство не подає iнформацiю); 

11. емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, 

сертифiкатiв ФОН; 

12. емiтент не здiйснював випуск облiгацiй;  

13. емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв;  

14. емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв;  

15. у емiтента не виникало зобов'язань за облiгацiями, iншими цiнними паперами (у тому 

числi за похiдними цiнними паперами), iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, 

фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права;  

16. iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом (емiтент не здiйснював викуп 

власних акцiй); 

17. iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента (емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв, крiм акцiй);  

18. iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв (обмеження не встановлювались, цiннi папери вiдчужуються без згоди 

емiтента чи акцiонерiв);   

19. iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (приватне акцiонерне 

товариство не подає iнформацiю);  

20. звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва) (приватне акцiонерне товариство не подає iнформацiю);  

21. iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 

(приватне акцiонерне товариство не подає iнформацiю);  

22. вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть (приватне 

акцiонерне товариство не подає iнформацiю);  

23. iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента (данi вiдсутнi); 

24. iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом (данi вiдсутнi); 

25. рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) (приватне 

акцiонерне товариство не подає iнформацiю). 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "Прикарпаттяобленерго" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 23.10.1998 

4. Територія (область) 

 Iвано-Франкiвська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 25908875 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 2928 

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

 35.13 - Розподiлення електроенергiї 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ТВБВ №10008/0143 Фiлiї - Iвано-Франкiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 

336503 

2) IBAN 

 UA023365030000026001300018152 

3) поточний рахунок 

 UA023365030000026001300018152 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ТВБВ №10008/0143 Фiлiї - Iвано-Франкiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 

336503 

5) IBAN 

 UA023365030000026001300018152 

6) поточний рахунок 

 UA023365030000026001300018152 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Дочiрнє пiдприємство "Прикарпаттяенергосервiс" Приватного акцiонерного товариства 

"Прикарпаттяобленерго" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30474414 

4) Місцезнаходження 

 76014, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Iндустрiальна, 34 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою в розмiрi 100% статутного капiталу; 

вид вкладу до статутного капiталу - кошти; 



емiтент здiйснює управлiння в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом 

дочiрнього пiдприємства. 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Репортер" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31524848 

4) Місцезнаходження 

 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Чорновола, 99 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою в розмiрi 24,9% статутного капiталу; 

вид вкладу до статутного капiталу - кошти; 

емiтент здiйснює управлiння в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом 

товариства. 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Схiдна" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 78103, Iвано-Франкiвська обл., Городенкiвський р-н, м. Городенка, вул. Я. 

Стецько, буд. 7 

3) Опис 

 Основними функцiями фiлiї є  забезпечення безперебiйного електропостачання 

споживачiв, виконання оперативно-експлуатацiйного та технiчного обслуговування, ремонту 

електромереж. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Центральна" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 76006, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Максимовича, буд. 7 

3) Опис 

 Основними функцiями фiлiї є  забезпечення безперебiйного електропостачання 

споживачiв, виконання оперативно-експлуатацiйного та технiчного обслуговування, ремонту 

електромереж. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Пiвденна" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 78405, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський р-н, м. Надвiрна, вул. I.Франка, 

буд. 29 

3) Опис 

 Основними функцiями фiлiї є  забезпечення безперебiйного електропостачання 

споживачiв, виконання оперативно-експлуатацiйного та технiчного обслуговування, ремонту 

електромереж. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Карпатська" 



2) Місцезнаходження 

 Україна, 78601, Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, м. Косiв, вул. Енергетикiв, буд. 1 

3) Опис 

 Основними функцiями фiлiї є  забезпечення безперебiйного електропостачання 

споживачiв, виконання оперативно-експлуатацiйного та технiчного обслуговування, ремонту 

електромереж. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Коломийська" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 78203, Iвано-Франкiвська обл., Коломийський р-н, м. Коломия, вул. I.Франка, 

буд. 115, корпус Б 

3) Опис 

 Основними функцiями фiлiї є  забезпечення безперебiйного електропостачання 

споживачiв, виконання оперативно-експлуатацiйного та технiчного обслуговування, ремонту 

електромереж. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Прикарпаттяобленерго "Захiдна" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 77303, Iвано-Франкiвська обл., Калуський р-н, м. Калуш, вул. Окружна, буд. 10 

3) Опис 

 Основними функцiями фiлiї є  забезпечення безперебiйного електропостачання 

споживачiв, виконання оперативно-експлуатацiйного та технiчного обслуговування, ремонту 

електромереж. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Пiвнiчна" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 77160, Iвано-Франкiвська обл., Галицький р-н, с. Залуква, вул. Галицька, буд. 40 

3) Опис 

 Основними функцiями фiлiї є  забезпечення безперебiйного електропостачання 

споживачiв, виконання оперативно-експлуатацiйного та технiчного обслуговування, ремонту 

електромереж. 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 1022, 27.05.2020 Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

штраф оплачено 

Опис: 

д/в 

2 191, 17.01.2020 Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює 

державне 

штраф оплачено 



регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

Опис: 

д/в 

3 1419, 15.07.2020 Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

штраф оплачено 

Опис: 

д/в 

4 1885, 13.10.2020 Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

штраф оплачено 

Опис: 

д/в 

5 00017052505, 

04.03.2020 

Спецiалiзована 

державна податкова 

iнспекцiя з 

обслуговування 

великих платникiв 

штраф оплачено 

Опис: 

д/в 

6 000175208, 

14.01.2020 

Спецiалiзована 

державна податкова 

iнспекцiя з 

обслуговування 

великих платникiв 

штраф оплачено 

Опис: 

д/в 

7 0004185205, 

12.06.2020 

Спецiалiзована 

державна податкова 

iнспекцiя з 

обслуговування 

великих платникiв 

штраф оплачено 

Опис: 

д/в 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

АТ "Прикарпаттяобленерго" у 2020 роцi мало наступну органiзацiйну структуру. 

- Департамент розподiлу електричної енергiї: 

" дирекцiя технiчна;  

" дирекцiя з забезпечення виробництва;  



" дирекцiя з охорони працi;  

" дирекцiя з питань обслуговування клiєнтiв. 

- Департамент з адмiнiстративної дiяльностi: 

" дирекцiя фiнансова;  

" дирекцiя з iнформацiйних технологiй;  

" дирекцiя з персоналу;  

" дирекцiя з юридичних питань.  

- Дирекцiя з питань захисту економiчних iнтересiв. 

    Виробничi служби, дiльницi, цехи, вiддiли функцiонують за певними напрямками дiяльностi 

та пiдпорядкованi  вiдповiдним директорам. До структури АТ належать 7 фiлiй з центральним 

офiсом в м. Iвано-Франкiвськ. Фiлiї функцiонують без права юридичної особи, метою їх 

дiяльностi є забезпечення передачi та розподiлу споживачам електричної енергiї у вiдповiдностi 

до лiцензiй, пiдтримання електрообладнання та мереж в належному робочому станi, пiдвищення 

їх надiйностi та ефективностi функцiонування. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату працi 

Показник 2020 рiк 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу, осiб 2885 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв (по договору), осiб 8 

Середня чисельнiсть працiвникiв, що працюють за сумiсництвом, осiб 33 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, осiб 17 

Фонд оплати працi штатних працiвникiв,  тис. грн. 485 480,9 

 

     У порiвняннi з 2019 роком, фонд оплати працi у 2020 роцi зрiс на 8%, який був збiльшений 

у зв'язку iз пiдняттям заробiтної плати. 

Iнформацiя про кадрову полiтику, спрямовану на утримання i розвиток персоналу 

           З кiнця березня 2020 року Компанiя прийняла виклик, пов'язаний iз стрiмким 

розповсюдженням COVID-19, встановленням карантину та запровадженням посилених 

протиепiдемiчних заходiв на територiї України. Криза спонукала запровадити новi HR пiдходи i 

прийоми для органiзацiї роботи та оперативного реагувати на ситуацiю, в залежностi вiд 

епiдемiчної картини в регiонi та вживати  вiдповiднi дiї, з одного боку, для забезпечення 

оперативної роботи пiдприємства, а з другого - для збереження здоров'я та безпеки персоналу 

пiдприємства. Найважливiшим стало те, що компанiї вдалося уникнути масових звiльнень 

працiвникiв. Ми активно закривали вакансiї, якщо на початок року їх було 113, то вже на кiнець 

грудня їх налiчувалося 55. Компанiя у 2020 роцi вiдкрила дверi 149 новим працiвникам.  

Змiни в HR стратегiї торкнулись форм проведення навчання. Для якiсного виконання 

функцiональних обов'язкiв i доведених обсягiв робiт працiвникам необхiдно пiдвищувати та 

пiдтверджувати свою квалiфiкацiю. Навчання i пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється вiдповiдно 

до щорiчного наказу по пiдприємству iз зазначенням перiодiв навчання, тем та перелiку           

посад/працiвникiв, яким необхiдно навчатися. На базi навчально-курсового комбiнату (НКК)  

компанiї у 2020 роцi запроваджено дистанцiйне теоретичне навчання та iндивiдуальне 

вiдпрацювання практичних навичок. У звiтному перiодi пiдвищили квалiфiкацiю i пройшли 

навчання на базi НКК 446 осiб, а по системi зовнiшнього навчання - 54 особи.  



 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

д/в 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

д/в 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

д/в 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Ведення  бухгалтерського  облiку  на  пiдприємствi  органiзовано  вiдповiдно до вимог 

Закону України "Про бухгалтерський  облiк  та фiнансову звiтнiсть в Українi"  вiд  16.07.1999 

року № 906-ХIV,  Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених  наказом 

Мiнiстерства  фiнансiв України, Мiжнародних  стандартiв  бухгалтерського  облiку,  а також 

Положення про облiкову полiтику i органiзацiю бухгалтерського облiку АТ 

"Прикарпаттяобленерго" на 2020 рiк,  затвердженого наказом по пiдприємству вiд 02.01.2020 р. 

№ 4. Основними принципами бухгалтерського   облiку  i  фiнансової  звiтностi  товариства  

є: автономнiсть,  обачнiсть, повне  висвiтлення,  послiдовнiсть,  безперервнiсть,  нарахування  

i  вiдповiднiсть  доходiв  i  витрат, перевага  сутностi  над  формою,  iсторична  (фактична) 

собiвартiсть,  єдиний  грошовий  вимiрник, перiодичнiсть. 

          Надання фiнансової звiтностi користувачам здiйснюється у вiдповiдностi до "Порядку 

надання фiнансової  звiтностi", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

28.02.2000 року № 419 (iз змiнами  та доповненнями) та у  вiдповiдностi  до  вимог  

Мiжнародних  стандартiв   фiнансової  звiтностi. 

         Порядок ведення аналiтичного облiку i кореспонденцiї рахункiв визначається 

"Iнструкцiєю про  застосування  Плану  рахункiв  бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов'язань i  господарських  операцiй пiдприємств i органiзацiй" (затверджено наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999  року №291), або (у частинi, що не визначена 

Iнструкцiєю) встановлюється пiдприємством самостiйно -  виходячи з норм зазначеної 

Iнструкцiї, Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших  нормативно-правових  актiв  

з  питань бухгалтерського  облiку та  управлiнських потреб  пiдприємства. 

          Бухгалтерський облiк на пiдприємствi органiзовується з дотриманням наступних 

елементiв облiкової  полiтики - облiк: основних засобiв; малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв; нематерiальних  активiв; запасiв; доходiв; зобов'язань; дебiторської  заборгованостi; 

iнформацiї  про  чистий  прибуток;  iнформацiї  про  фiнансовi  iнвестицiї; iнформацiї  про  

оренду  необоротних активiв та iнше.  

          Облiк запасiв у бухгалтерському облiку ведеться в сумарному виразi. В кiлькiсному 

виразi iз застосуванням типових форм по облiку товарно-матерiальних цiнностей i малоцiнних 

предметiв виходячи з потреб управлiння, контролю, аналiзу та звiтностi. Придбанi (отриманi) 

або виготовленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй  вартостi. 

Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, є собiвартiсть запасiв, що складається з 

фактичних витрат. Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами  



пiдприємства, визнається їхня  виробнича собiвартiсть. Первiсна вартiсть матерiалiв, отриманих 

вiд демонтажу основних засобiв, визначається за справедливою вартiстю, з урахуванням  

вiдсотку зносу та вiдображається в бухгалтерському облiку як iнший доход. Запаси 

вiдображаються на дату балансу за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою  

вартiстю реалiзацiї. При складаннi промiжної фiнансової звiтностi запаси вiдображаються в 

балансi по первiснiй вартостi.  

          Об'єкти основних засобiв визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що 

пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд їх використання та вартiсть їх  

може бути достовiрно визначена.  Придбанi  (створенi)  основнi  засоби  зараховуються  на  

баланс  пiдприємства  по  первiснiй  вартостi.  Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт 

основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв нараховується з застосуванням  

прямолiнiйного  методу. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс 

пiдприємства по первiснiй вартостi. Строк корисного використання  нематерiальних активiв 

визначається за поданням фахiвцiв з комп'ютерних технологiй. Бухгалтерський облiк 

нематерiальних активiв ведеться по кожному об'єкту в розрiзi груп. По нематерiальних активах 

застосовується метод прямолiнiйного нарахування  амортизацiї  протягом  термiну  корисного  

використання.   

          Вартiсна ознака включення до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв 

предметiв, термiн служби яких бiльше одного року, в сумi, що не вище 20 000 грн. По 

малоцiнних необоротних  матерiальних  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  заборгованiсть  вiдображається  за  реальною вартiстю. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

АТ "Прикарпаттяобленерго" в межах територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi забезпечує 

розподiл електричної енергiї власними мережами та технологiчними електричними мережами 

iнших власникiв. 

 Для забезпечення даної дiяльностi пiдприємство, як оператор системи розподiлу (ОСР), 

протягом 2020 року здiйснювало закупiвлю електроенергiї на компенсацiю технологiчних втрат 

на наступних сегментах ринку електроенергiї: на ринку "на добу наперед" - 264,7 млн. кВт*год 

на суму 376,7 млн. грн; на внутрiшньодобовому ринку - 2,5 млн. кВт*год на суму 3,6 млн. грн; 

на ринку двостороннiх договорiв (ТОВ "Смарт Трейд Енерджi" та ДП "Гарантований покупець") 

- 9,7 млн. кВт*год на суму 13,5 млн. грн i на балансуючому ринку куплено 26,8 млн. кВт*год на 



суму 39,0 млн. грн та продано 15,9 млн. кВт*год на суму 21,6 млн. грн. 

Найбiльш енергоємними споживачами електроенергiї АТ "Прикарпаттяобленерго" є: Приватне 

акцiонерне товариство " Iвано-Франкiвськцемент", ПАТ "УКРНАФТА", НГВУ 

"ДОЛИНАНАФТОГАЗ" ПАТ "УКРНАФТА", Товариство з  обмеженою вiдповiдальнiстю 

"СВIСС КРОНО". 

Обсяг вiддачi електричної енергiї власним споживачам у 2020 роцi становить 2 377,729 млн. 

кВт?год, що на 25,698 млн. кВт?год бiльше нiж у 2019 роцi. 

Структура споживання електроенергiї розподiляється наступним чином: 44,98% припадає на 

населення, 35% - на промисловiсть регiону, 3,56% споживають бюджетнi установи, 12,29% - 

iншi споживачi, 2,58% - комунально-побутовi споживачi, найменша частка - 1,59% припадає на 

сiльськогосподарськi пiдприємства.  

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Одним iз прiоритетних напрямкiв дiяльностi товариства є покращення стану електричних мереж 

для  забезпечення якiсною електроенергiєю кожного споживача. Для цього щорiчно 

розробляється i впроваджується iнвестицiйна програма АТ "Прикарпаттяобленерго", яка 

погоджується Мiнiстерством енергетики України та схвалюється Нацiональною комiсiєю, що 

здiйснює державне регулювання у сферi енергетики. 

            Кожного року левова частка iнвестицiйної програми  АТ "Прикарпаттяобленерго" 

направляється  на  технiчний  розвиток, модернiзацiю  i  будiвництво електричних  мереж  

та  обладнання. 

            За  останнi  п'ять  рокiв  Товариством  придбано  активiв на загальну суму 1 431 

147 тис.грн., вiдчужено  активiв  на  суму  71 688 тис.грн. 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. 

Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних  засобiв. Термiни експлуатацiї об'єктiв 

основних засобiв встановлюються за поданням фахiвцiв та за допомогою встановлених 

"Термiнiв корисного використання основних засобiв" в розрiзi груп об'єктiв. 

           Вартiсна ознака предметiв термiном служби бiльш одного року, що включаються до 

складу основних засобiв, встановлюється в сумi понад 20 000 грн. за одиницю. 

         Основнi правочини щодо об'єктiв основних засобiв - списання внаслiдок фiзичного 

зносу. Виробничi потужностi включають передавальнi пристрої (лiнiї електропередач), 

обладнання (трансформаторнi пiдстанцiї), якi працюють в безперервному режимi. Основнi 

засоби утримуються в робочому станi за рахунок поточних експлуатацiйних витрат, капiтальних 

ремонтiв,  модернiзацiї  та  реконструкцiї. 

 

          Мiсцезнаходження  основних  засобiв  - м.Iвано-Франкiвськ та Iвано-Франкiвська  



область.  

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Одне iз питань, яке має вплив на дiяльнiсть компанiї - це є механiзм тарифоутворення оператора 

системи розподiлу (надалi ОСР), який не вiдповiдає ринковим пiдходам.  

Для АТ "Прикарпаттяобленерго" затверджена недостатня сума на фiнансування ремонтного 

фонду та модернiзацiю мереж через неринкове тарифоутворення. Зношенiсть по причинi 

довготривалого недофiнансування мереж ОСР є однiєю з найсерйознiших i "запущених" 

проблем. При iснуючому рiвнi капiталовкладень якiсть та надiйнiсть електропостачання з 

роками буде суттєво погiршуватися, що є критичною загрозою для функцiонування ринку 

електроенергiї. Iнвестицiї в розподiльчi мережi потребують радикального збiльшення. 

Впровадження стимулюючого регулювання є оптимальним механiзмом вирiшення проблеми.  

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основнi завдання фiнансової дiяльностi АТ "Прикарпаттяобленерго" є  вибiр ефективних та 

оптимальних форм  фiнансування виробничих процесiв  з метою забезпечення стабiльної 

роботи та прибутковостi пiдприємства. Основою виконання цих завдань є розробка 

перспективних i поточних фiнансових планiв пiдприємства, в яких узагальнюються його доходи 

i видатки за певний перiод (рiк, квартал, мiсяць) та чiткий контроль їх виконання. Джерелом 

фiнансування дiяльностi АТ "Прикарпаттяобленерго" в основному є власнi кошти, отриманi вiд 

послуги з розподiлу електричної енергiї , виконаних  робiт та наданих послуг.  У разi 

недостатньої кiлькостi обiгових коштiв для поточних потреб, товариство залучає додатковi 

кошти шляхом отримання банкiвських  кредитiв. Для полiпшення лiквiдностi пiдприємства,  

вживаються заходи, що сприяють збiльшенню прибутку, а також оптимiзацiї структури капiталу 

пiдприємства. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

д/в 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Компанiя з 1 сiчня 2021 року перейшла на нову систему тарифоутворення - стимулююче 

регулювання.  

У серпнi 2020 року Нацiональна комiсiя внесла ряд змiн до своїх законодавчих актiв, що у свою 

чергу дало можливiсть АТ "Прикарпаттяобленерго" перейти на нову систему стимулюючого 

регулювання, яка є загально прийнятою у мiжнароднiй практицi як iнструмент, що забезпечує 

можливiсть пришвидшення iнвестицiй в реконструкцiї електричних мереж та розвиток 

енергетичної iнфраструктури. За рахунок цього iнвестпрограма компанiї буде збiльшена удвiчi i 

складе 453 млн. гривень.  Левова її частка буде спрямовуватися на реконструкцiю мереж, що 

дозволить зменшити кiлькiсть i тривалiсть аварiйних вiдключень, а отже пiдвищиться рiвень 

якостi та надiйностi електропостачання, знизяться технологiчнi втрати електроенергiї.  

Також компанiя в рамках стимулюючого регулювання отримає додатковi зобов'язання 

щорiчного зниження ТВЕ, зниження тривалостi перерв в електропостачаннi та зменшення 

операцiйних витрат. Крiм того, за перший регуляторний перiод пiдприємство зобов'язане 



запровадити автоматизовану систему реєстрацiї вiдключень в електричних мережах 6-150 кВ i 

щорiчно виконувати iнвестицiйну програму на 100 %. А це означає, що з кожним роком все 

менше доведеться працювати в аварiйному режимi, зменшуватимуться скарги незадоволених 

клiєнтiв та знижуватимуться збитки за надану неякiсну напругу i ненадiйне живлення. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

д/в 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

д/в 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Правлiння Голова Правлiння 

Член Правлiння-Заступник Голови 

Правлiння 

Член Правлiння-Фiнансовий директор 

Член Правлiння-Заступник фiнансового 

директора 

Бубен Олександр Олександрович 

Костюк Василь Васильович 

Єфiмов Сергiй Олексiйович 

Iльницький Денис Євгенович 

Наглядова рада Голова Наглядової ради 

Члени Наглядової ради 

Сагура Олександр Вiкторович 

Троїцька Тамара Миколаївна 

Овчиннiкова Марина Вiкторiвна 

Осiпова Ольга Юрiївна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової ради 
Сагура Олександр 

Вiкторович 
1961 вища, економiст 39 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Голова Наглядової 

ради АТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Сагуру О.В. обрано Головою Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 08.04.2020р. Є акцiонером Товариства. Непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй особi, 

встановлюється загальними зборами акцiонерiв. 

2 

Член Наглядової ради Троїцька Тамара Миколаївна 1969 

вища, 

iнженер-економiст, 

юрист 

34 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Член Наглядової 

ради АТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Троїцьку Т.М. обрано Членом Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв  08.04.2020р.  Є акцiонером Товариства. Непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 34 роки. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй особi, 

встановлюється загальними зборами акцiонерiв. 

3 

Член Наглядової ради 
Овчиннiкова Марина 

Вiкторiвна 
1969 

вища, 

iнженер-електрик, 

магiстр бiзнес 

адмiнiстрування 

29 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Член Наглядової 

ради АТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, З 

роки 

Опис: 
Овчиннiкову М.В. обрано Членом Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв  08.04.2020р.  Є акцiонером Товариства. Непогашена судимiсть 

за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй особi, 

встановлюється загальними зборами акцiонерiв. 

4 

Член Наглядової ради Осiпова Ольга Юрiївна 1973 вища, економiст 30 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Член Наглядової 

ради АТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Осiпову О.Ю. обрано Членом Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв  08.04.2020р.  Є акцiонером Товариства. Непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Загальний стаж роботи -  30 рокiв. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй особi, 



встановлюється загальними зборами акцiонерiв. 

5 

Голова Правлiння 
Бубен Олександр 

Олександрович 
1971 

вища, 

iнженер-штурман, 

магiстр бiзнес 

адмiнiстрування 

32 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Голова Правлiння 

АТ "Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Бубена О.О. обрано Головою Правлiння загальними зборами акцiонерiв  08.04.2020р.  Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у 

особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 32 рiк. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй особi, встановлюється загальними зборами 

акцiонерiв. 

6 

Член Правлiння - 

Заступник Голови 

Правлiння 

Костюк Василь Васильович 1966 
вища, 

iнженер-будiвельник 
37 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Член Правлiння - 

Заступник Голови Правлiння 

АТ "Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Костюка В.В. обрано Членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння загальними зборами акцiонерiв  08.04.2020р.  Непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй особi, 

встановлюється загальними зборами акцiонерiв. 

7 

Член Правлiння - 

фiнансовий директор 
Єфiмов Сергiй Олексiйович 1978 вища, економiст 26 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Член Правлiння - 

фiнансовий директор АТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Єфiмова С.О. обрано Членом Правлiння - фiнансовим директором загальними зборами акцiонерiв  08.04.2020р. Непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй особi, 

встановлюється загальними зборами акцiонерiв. 

8 

Член Правлiння - 

заступник фiнансового 

директора 

Iльницький Денис Євгенович 1989 
вища, менеджмент 

органiзацiй 
11 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Член Правлiння - 

заступник фiнансового 

директора АТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Iльницького Д.Є. обрано Членом Правлiння - заступником фiнансового директора загальними зборами акцiонерiв  08.04.2020р.  Непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй 

особi, встановлюється загальними зборами акцiонерiв. 

9 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Безуглий Олексiй Юрiйович 1978 вища, економiст 22 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Голова Ревiзiйної 

комiсiї АТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 



Безуглого О.Ю. обрано Головою Ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв  08.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини у особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 22 рiк. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй особi, встановлюється загальними 

зборами акцiонерiв. 

10 

Член Ревiзiйної комiсiї Луцась Андрiй Євгенович 1977 

вища, юрист, 

спецiалiст з 

економiки 

пiдприємства 

27 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Член Ревiзiйної 

комiсiї АТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Луцася А.Є. обрано Членом Ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв  08.04.2020р.  Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини у особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй особi, встановлюється загальними 

зборами акцiонерiв. 

11 

Член Ревiзiйної комiсiї Пазюк Наталiя Василiвна 1977 вища, економiст 18 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Член Ревiзiйної 

комiсiї АТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

08.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Пазюк Н.В. обрано Членом Ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв  08.04.2020р.  Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини у особи вiдсутня. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Розмiр винагороди, що виплачується посадовiй особi, встановлюється загальними 

зборами акцiонерiв. 

12 

Головний бухгалтер 
Яремчук Людмила 

Володимирiвна 
1952 вища, економiст 49 

АТ "Прикарпаттяобленерго", 

00131564, Головний 

бухгалтер АТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

16.08.1999, 

строк не 

визначено 

Опис: 
Яремчук Л.В. прийнято на посаду 1999р. Загальний стаж роботи - 49 рокiв. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у особи 

вiдсутня.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради Сагура Олександр Вiкторович 1 0,00000096

49 

1 0 

Член Наглядової ради Троїцька Тамара Миколаївна 1 0,00000096

49 

1 0 

Член Наглядової ради Овчиннiкова Марина Вiкторiвна 3 0,00000289

48 

3 0 

Член Наглядової ради Осiпова Ольга Юрiївна 5 0,00000482

46 

5 0 

Голова Правлiння Бубен Олександр Олександрович 221 555 0,21378292

19 

221 555 0 

Член Правлiння - Заступник 

Голови Правлiння 

Костюк Василь Васильович 133 0,00012833

44 

133 0 

Член Правлiння - фiнансовий 

директор 

Єфiмов Сергiй Олексiйович 0 0 0 0 

Член Правлiння - заступник 

фiнансового директора 

Iльницький Денис Євгенович 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Безуглий Олексiй Юрiйович 10 0,00000964

92 

10 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Луцась Андрiй Євгенович 802 0,00077386

61 

802 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Пазюк Наталiя Василiвна 5 0,00000482

46 

5 0 

Головний бухгалтер Яремчук Людмила Володимирiвна 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Юридичнi особи - 40 осiб д/н д/н, д/н, д/н р-н, д/н, д/н 97,77142678 

На рахунку у Центральному 

депозитарiю 
д/н д/н, д/н, д/н р-н, д/н, д/н 0,0000385968 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Фiзичнi особи - 5815 осiб 2,228534624 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Компанiя з 1 сiчня 2021 року перейшла на нову систему тарифоутворення - стимулююче 

регулювання.  

У серпнi 2020 року Нацiональна комiсiя внесла ряд змiн до своїх законодавчих актiв, що у свою 

чергу дало можливiсть АТ "Прикарпаттяобленерго" перейти на нову систему стимулюючого 

регулювання, яка є загально прийнятою у мiжнароднiй практицi як iнструмент, що забезпечує 

можливiсть пришвидшення iнвестицiй в реконструкцiї електричних мереж та розвиток 

енергетичної iнфраструктури. За рахунок цього iнвестпрограма компанiї буде збiльшена удвiчi i 

складе 453 млн. гривень.  Левова її частка буде спрямовуватися на реконструкцiю мереж, що 

дозволить зменшити кiлькiсть i тривалiсть аварiйних вiдключень, а отже пiдвищиться рiвень 

якостi та надiйностi електропостачання, знизяться технологiчнi втрати електроенергiї.  

Також компанiя в рамках стимулюючого регулювання отримає додатковi зобов'язання 

щорiчного зниження ТВЕ, зниження тривалостi перерв в електропостачаннi та зменшення 

операцiйних витрат. Крiм того, за перший регуляторний перiод пiдприємство зобов'язане 

запровадити автоматизовану систему реєстрацiї вiдключень в електричних мережах 6-150 кВ i 

щорiчно виконувати iнвестицiйну програму на 100 %. А це означає, що з кожним роком все 

менше доведеться працювати в аварiйному режимi, зменшуватимуться скарги незадоволених 

клiєнтiв та знижуватимуться збитки за надану неякiсну напругу i ненадiйне живлення. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Протягом 2020 року, незважаючи на карантиннi обмеження та економiчну кризу, компанiя 

забезпечила безперебiйну роботу. Виконано плани технiчного та збутового спрямування. 

 

Технiчнi питання 

 

У 2020 роцi завершено будiвництво нової пiдстанцiї 35/10 кВ "Поляниця" та виконано технiчне 

переоснащення лiнiї електропередачi "Ворохта-Поляниця"  iз переведенням її з класу напруги 



10 кВ на клас напруги 35 кВ. Ще одну розвантажувальну пiдстанцiю,  а разом з тим ще один 

мистецький об'єкт,  встановлено в обласному центрi. Цi проекти вирiшать питання дефiциту 

потужностей i дозволить розвивати бiзнес середовище. 

 

Перебудовано мережi в Яблуницi (довжиною 10 км), модернiзовано пiдстанцiю у Верховинi, 

побудовано 20  розвантажувальних трансформаторних пiдстанцiй, виконано технiчне 

переоснащення близько 9 км повiтряних лiнiй 0,4 кВ iз застосуванням самонесучих iзольованих 

проводiв, виконано замiну 35 трансформаторiв iз збiльшенням встановленої потужностi, 

прокладено понад 6 км кабельних лiнiй, виконано чистку трас повiтряних лiнiй загальною 

довжиною 2059,713 км.  

 

Для покращення оперативного обслуговування мереж було здiйснено об'єднання Рогатинської i 

Галицької ОДГ в "Пiвнiчне оперативно-диспетчерське вiддiлення". У свою чергу це сприятиме 

оптимiзацiї оперативно-диспетчерського керування розподiлом електричної енергiї в 

електромережах. Цей позитивний досвiд буде поширено на решту районiв. Згiдно планiв вже до 

2022 року з 17 диспетчерських працюватиме 7. А кiнцева мета - вивести керування мережами 

6-10 кВ в єдиний диспетчерський центр.  

 

Не зважаючи на карантиннi заходи та змiну режиму роботи досягнуто зниження рiвня ТВЕ  

вiдносно планового показника та попереднього перiоду.  

 

Сумарнi втрати електричної енергiї за пiдсумками 2020 року склали 287,8 млн кВт год, що 

становить 10,8% вiд обсягу надходження в мережу компанiї. Таким чином, в 2020 роцi компанiя 

забезпечила перевиконання планового показника на 6,2 млн кВт*год та на 25,2 млн. кВт*год 

спрацювала краще вiдносно 2019 року.  

 

Минулого року було викрито 535 випадкiв крадiжок електроенергiї. Вiдшкодовано вартiсть 

близько 2 297 тис. кВт*год спожитої електроенергiї на 7 млн гривень. Для порiвняння: 2019 рiк -  

вiдшкодовано вартiсть 2 280 тис кВт/год спожитої е/е на 5 270 тис. грн. 2018 рiк - вiдшкодовано 

вартiсть 4 287 тис. кВт/год спожитої е/е на 9 186 тис. грн. 

 

Фiнансовi питання 

 

За 2020 рiк чистий прибуток  компанiї склав 4,1млн.грн. Зменшення прибутку в порiвняннi з 

2019 роком (2019 рiк - прибуток 209,7 млн.грн.) пов'язано з вiдображенням в бухгалтерському 

блiку переоцiнки основних засобiв. В кiнцi 2019 року було прийнято рiшення про  проведення 

переоцiнки  основних засобiв, оскiльки  бiльше 51%  основних засобiв з нульовою вартiстю, а 

згiдно стандартiв облiку, основнi засоби повиннi облiковуватись за справедливою вартiстю. Як 

результат таких фiнансових дiй -  у 2020 роцi збiльшилась вартiсть основних засобiв та 

збiльшилися амортизацiйнi вiдрахування, що суттєво вплинуло на собiвартiсть та суму 

прибутку. 

 

За минулий рiк компанiєю сплачено до бюджетiв усiх рiвнiв 339,2 млн. грн.,  у т.ч. до мiсцевих 

бюджетiв областi 106,0 млн. грн.  

 

На розбудову електромереж, замiну застарiлого обладнання та покращення якостi послуг у 2020 

роцi було спрямовано 235,094 млн. грн. iнвестицiйної програми компанiї, що на 4,41 млн.грн. 

бiльше, нiж у попередньому  роцi. 

 

Робота з клiєнтами. Покращення якостi послуг 

 



За правилами нової моделi ринку, окрiм основної функцiї - розподiлу електричної енергiї 

мережами, компанiя виконує нову функцiю - роботу з постачальниками електричної енергiї та 

адмiнiстрування процесу змiни постачальника.  

 

Станом на 01.01.2021 року  в Iвано-Франкiвськiй областi зареєстровано 235 постачальникiв 

електричної енергiї, якi можуть постачати електричну енергiю споживачам областi.  Активних 

постачальникiв, якi постачають електроенергiю споживачам областi є вже 67.   

 

I далi популярним каналом iнформування клiєнтiв компанiї та зворотного зв'язку з ними 

залишається кол-центр компанiї. За 12 мiсяцiв 2020  у кол-центр звернулося 1,4 млн. раз, що на 

30 % бiльше нiж за аналогiчний перiод минулого року. На одного диспетчера припадало  161 

дзвiнок за змiну.  

 

У зв'язку iз впровадженням карантину рiзко зросла i кiлькiсть звернень споживачiв через 

персональний кабiнет та через поштовi надходження. Так,  протягом минулого року фахiвцями 

компанiї розглянуто та надано вiдповiдь  понад 3 тис. споживачам.    

 

Персонал 

 

Загальна плиннiсть персоналу по пiдприємству у 2020 роцi склала 9 %, що є в межах норми 

(критичний вiдсоток плинностi 12 %).  За минулий рiк закрито 150 вакантних посад. 

 

З сiчня минулого року переглянуто оплату працi працiвникам товариства з дотриманням 

рекомендацiй НКРЕКП, i вiдповiдно бiльша частина фiнансового ресурсу на пiдняття (80%) 

була спрямована для пiдвищення посадових окладiв працiвникiв основного бiзнес-процесу  -  

дирекцiї технiчної та працiвникам фiлiй (технiчний напрямок i напрямок облiку електричної 

енергiї). Таким чином, посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникам було збiльшено вiд 13 % 

до 42 %.   

 

Iнновацiйнi технологiї 

 

У 2020 роцi впроваджено автоматизований процес видачi паспортiв точок розподiлу в 

побутовому секторi, що дало можливiсть побутовим споживачам самостiйно формувати 

паспорти на корпоративному сайтi компанiї. Розроблено та впроваджено мобiльний додаток 

чат-бот у Viber, де можна подати показник, отримати iнформацiю про суму до оплати, про 

заборгованiсть, субсидiї та оплатити рахунок. Щомiсячно цим додатком користується близько 

26 000 побутових споживачiв.  

 

Розроблено та запущено в роботу персональний кабiнет з приєднання. Вiдтепер споживач має 

можливiсть подати всi необхiднi документи на приєднання в онлайн режимi.  

 

Запустили пiлотну експлуатацiю сервiсу "Платежi", який дозволить пришвидшити i спростити 

процес подання, погодження та вiдслiдковування оплат за матерiали та послуги 

бюджетотримачiв компанiї. 

 

Завершено перехiд всiх фiлiй в систему управлiння пiдприємством SAP. Це означає, що ведення 

усiх фiнансово-господарських операцiї фiлiй перейшло в єдину iнформацiйну систему компанiї, 

що значно пiдвищить керованiсть виробничими  процесами та покращить швидкiсть та якiсть 

прийняття управлiнських рiшень.  

 

В перiод обмежених можливостей та дотримання карантинних заходiв забезпечено проведення 



онлайн дистанцiйних нарад, слухань i презентацiй як мiж внутрiшнiм персоналом пiдроздiлiв 

компанiї, так i зовнiшнiми партнерами, органами контролю та мiсцевого самоврядування. 

Створено технiчну можливiсть працiвникам компанiї працювати дистанцiйно.  

 

Корпоративна соцiальна вiдповiдальнiсть 

 

Пiдприємство заявило свою соцiальну позицiю у боротьбi з пандемiєю, видiливши близько 2 

млн.грн. на придбання засобiв захисту, медобладнання для медичних закладiв областi. 

Працiвники компанiї на волонтерських засадах органiзували пошиття масок для медичних 

працiвникiв. У такий спосiб було пошито понад 8 тисяч масок. 

 

У жовтнi минулого року понад пiвсотнi працiвникiв компанiї взяли участь у благодiйному забiзi 

з метою збору коштiв на встановлення фонтанчикiв для пиття на основних бiгових та 

пiшохiдних локацiях мiста. Зiбранi понад 30 тисяч гривень передано на облаштування 

фонтанчикiв. 

 

Також минулого року енергетики провели традицiйний корпоративний День донора кровi, у 

якому взяло участь 50 працiвникiв компанiї. Результат акцiї - близько 25 л кровi та її 

компонентiв, якi вiдправленнi на онковiддiлення для порятунку важкохворих 

 

А наприкiнцi року енергетики провели ще одну акцiю, щоб пiдтримати воїнiв АТО на передовiй 

- оголосили тиждень збору продуктiв першої необхiдностi, якi були доставленi в зону АТО. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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, зокрема інформацію про: 
д/в 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
д/в 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
д/в 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
АТ "Прикарпаттяобленерго" не має власного кодексу корпоративного управлiння. 

 

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



кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
АТ "Прикарпаттяобленерго" не приймало рiшення про застоcування будь-яких кодексiв 

корпоративного управлiння 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
д/в 

 

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 
д/в 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 08.04.2020 

Кворум зборів 89,0615328 

Опис До порядку денного рiчних загальних 08.04.2020р. було включено наступнi 

питання: 

1. Про обрання та припинення повноважень лiчильної комiсiї загальних 

зборiв акцiонерiв АТ "Прикарпаттяобленерго". 

2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про пiдсумки 

фiнансово-господарської дiяльностi АТ "Прикарпаттяобленерго" за 2019 рiк та 

визначення основних напрямкiв дiяльностi АТ "Прикарпаттяобленерго" у 2020 

роцi.  

3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради АТ 

"Прикарпаттяобленерго" про роботу у 2019 роцi.  

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної 

комiсiї щодо рiчного звiту та балансу АТ "Прикарпаттяобленерго" за 2019 рiк.   

5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ "Прикарпаттяобленерго" за 

2019 рiк.   

6. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи АТ 

"Прикарпаттяобленерго" у 2019 роцi та затвердження плану розподiлу прибутку 

на 2020 рiк.  

7. Про розподiл нерозподiленого прибутку, отриманого АТ 

"Прикарпаттяобленерго" у 2015 роцi. 

8. Про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв. 

9. Про внесення змiн до Статуту АТ "Прикарпаттяобленерго" та 

затвердження його у новiй редакцiї, визначення осiб, якi уповноважуються на 

пiдписання Статуту АТ "Прикарпаттяобленерго".  

10. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень АТ "Прикарпаттяобленерго" 

та затвердження їх у новiй редакцiї, визначення осiб, якi уповноважуються на 

пiдписання внутрiшнiх положень АТ "Прикарпаттяобленерго". 

11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв 

Правлiння АТ "Прикарпаттяобленерго". 

12. Обрання Голови та членiв Правлiння АТ "Прикарпаттяобленерго". 

13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради АТ "Прикарпаттяобленерго". 



14. Обрання Голови та членiв Наглядової ради АТ "Прикарпаттяобленерго". 

15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

Головою та членами Наглядової ради АТ "Прикарпаттяобленерго", встановлення 

розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової  ради Товариства. 

16. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Прикарпаттяобленерго". 

17. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "Прикарпаттяобленерго".  

18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

Головою та членами Ревiзiйної комiсiї АТ "Прикарпаттяобленерго", встановлення 

розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.    

19. Про обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ "Прикарпаттяобленерго" за 2020 

рiк. Затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської 

дiяльностi.   

 

З першого питання порядку денного: Про обрання та припинення повноважень 

лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв АТ "Прикарпаттяобленерго". 

Вирiшили: 

Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2020р. у наступному 

складi: 

Голова лiчильної комiсiї - Гурова Оксана Михайлiвна; 

Секретар лiчильної комiсiї - Романюк Марiя Дмитрiвна; 

Члени лiчильної комiсiї:  

Рогозянський Євген Валерiйович; 

Жеревчук Свiтлана Михайлiвна; 

Петруняк Лiлiя Iванiвна. 

Повноваження обраного складу лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля 

оголошення про закриття загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2020р. 

 

З другого питання порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi АТ 

"Прикарпаттяобленерго" за 2019 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi 

АТ "Прикарпаттяобленерго" у 2020 роцi.  

Вирiшили: 

Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi АТ 

"Прикарпаттяобленерго"  у 2019 роцi та основнi напрямки дiяльностi АТ 

"Прикарпаттяобленерго" на 2020 рiк затвердити. 

Роботу Правлiння у 2019 роцi визнати задовiльною. 

 

З третього питання порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Наглядової ради АТ "Прикарпаттяобленерго" про роботу у 2019 роцi. 

Вирiшили: 

Звiт Наглядової ради АТ "Прикарпаттяобленерго"  про роботу у 2019 роцi 

затвердити. 

Роботу Наглядової ради у 2019 роцi визнати задовiльною. 

 

З четвертого питання  порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї  щодо рiчного звiту та балансу АТ 

"Прикарпаттяобленерго" за 2019 рiк.   

Вирiшили: 

Звiт Ревiзiйної комiсiї та висновки щодо рiчного звiту та балансу АТ 

"Прикарпаттяобленерго"  за 2019 рiк затвердити. 

Роботу Ревiзiйної комiсiї у 2019 роцi визнати задовiльною. 



 

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ 

"Прикарпаттяобленерго" за 2019 рiк.  

Вирiшили: 

Рiчну фiнансову звiтнiсть АТ "Прикарпаттяобленерго" за 2019 рiк затвердити. 

 

З шостого питання порядку денного: Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 

пiдсумками роботи АТ "Прикарпаттяобленерго" у 2019 роцi та затвердження 

плану розподiлу прибутку на 2020 рiк.  

Вирiшили: 

Затвердити прибуток у сумi 209 728 тис. грн. (двiстi дев'ять мiльйонiв сiмсот 

двадцять вiсiм тисяч  гривень), отриманий АТ "Прикарпаттяобленерго" у 2019 

роцi. 

Прибуток, отриманий АТ "Прикарпаттяобленерго" у 2019 роцi, у повному обсязi 

залишити нерозподiленим. 

Дивiденди за результатами господарської дiяльностi АТ "Прикарпаттяобленерго" 

за 2019 рiк не нараховувати та не сплачувати. 

Затвердження плану розподiлу прибутку за 2020 рiк здiйснити пiсля пiдведення 

пiдсумкiв роботи АТ "Прикарпаттяобленерго" за 2020 рiк. 

 

З сьомого питання порядку денного: Про розподiл нерозподiленого прибутку, 

отриманого АТ "Прикарпаттяобленерго" у 2015 роцi. 

Вирiшили: 

Нерозподiлений прибуток у сумi 107 952 600,00 грн. (сто сiм мiльйонiв дев'ятсот 

п'ятдесят двi тисячi шiстсот гривень 00 копiйок), отриманий АТ 

"Прикарпаттяобленерго" у 2015 роцi, розподiлити на виплату дивiдендiв 

акцiонерам.  

 

З восьмого питання порядку денного: Про виплату дивiдендiв та затвердження 

розмiру дивiдендiв. 

Вирiшили: 

Затвердити розмiр дивiдендiв у сумi 107 952 600,00 грн. (сто сiм мiльйонiв 

дев'ятсот п'ятдесят двi тисячi шiстсот гривень 00 копiйок), що складає 1,041656 

грн. на 1 (одну) просту акцiю. Розмiр нарахованих акцiонерам дивiдендiв, що 

мiстить дробовi частини копiйки, округлюється за математичними правилами до 

цiлої копiйки. 

Здiйснити виплату дивiдендiв акцiонерам АТ "Прикарпаттяобленерго" 

безпосередньо акцiонерам в порядку та у строк, передбаченi чинним 

законодавством України. 

 

З дев'ятого питання порядку денного: Про внесення змiн до Статуту АТ 

"Прикарпаттяобленерго" та затвердження його у новiй редакцiї, визначення осiб, 

якi уповноважуються на пiдписання Статуту АТ "Прикарпаттяобленерго".  

Вирiшили: 

Внести змiни до Статуту АТ "Прикарпаттяобленерго" та затвердити Статут АТ 

"Прикарпаттяобленерго" у новiй редакцiї. 

Доручити Головi Правлiння та Фiнансовому директору АТ 

"Прикарпаттяобленерго" пiдписати Статут АТ "Прикарпаттяобленерго" у новiй 

редакцiї. 

 

З десятого питання порядку денного: Про внесення змiн до внутрiшнiх положень 

АТ "Прикарпаттяобленерго" та затвердження їх у новiй редакцiї, визначення осiб, 

якi уповноважуються на пiдписання внутрiшнiх положень АТ 

"Прикарпаттяобленерго".    

Вирiшили: 



Внести змiни до Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, 

Положення про Правлiння АТ "Прикарпаттяобленерго" та затвердити Положення 

про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правлiння 

АТ "Прикарпаттяобленерго" у новiй редакцiї. 

Доручити Головi та Секретарю Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Прикарпаттяобленерго" пiдписати Положення про Загальнi збори, Положення 

про Наглядову раду, Положення про Правлiння АТ "Прикарпаттяобленерго" у 

новiй редакцiї. 

 

З одинадцятого питання порядку денного: Прийняття рiшення про припинення 

повноважень Голови та членiв Правлiння АТ "Прикарпаттяобленерго". 

Вирiшили: 

Припинити повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв 08.04.2020р.) Голови та членiв Правлiння АТ "Прикарпаттяобленерго". 

Вважати повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв 08.04.2020р.) Голови та членiв Правлiння АТ "Прикарпаттяобленерго" 

такими, що втрачають чиннiсть 08.04.2020р. 

 

З дванадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членiв Правлiння 

АТ "Прикарпаттяобленерго". 

 

Вирiшили: 

Обрати членами Правлiння АТ "Прикарпаттяобленерго" наступних осiб: 

Бубена Олександра Олександровича - Головою Правлiння;   

Костюка Василя Васильовича - Заступником Голови Правлiння;   

Єфiмова Сергiя Олексiйовича - Фiнансовим директором; 

Iльницького Дениса Євгеновича - Заступником фiнансового директора. 

Повноваження новообраних Голови та членiв Правлiння АТ 

"Прикарпаттяобленерго" вважати дiйсними та легiтимними з 09.04.2020р. зi 

строком повноважень у вiдповiдностi до Статуту АТ "Прикарпаттяобленерго".  

 

З тринадцятого питання порядку денного: Прийняття рiшення про припинення 

повноважень Голови та членiв Наглядової ради АТ "Прикарпаттяобленерго". 

Вирiшили: 

Припинити повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв 08.04.2020р.) Голови та членiв Наглядової ради АТ 

"Прикарпаттяобленерго". 

Вважати повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв 08.04.2020р.) Голови та членiв Наглядової ради АТ 

"Прикарпаттяобленерго" такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття 

даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 08.04.2020р.  

 

З чотирнадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членiв 

Наглядової ради АТ "Прикарпаттяобленерго". 

                          

Вирiшили: 

Обрати з 08.04.2020р. Головою та членами Наглядової ради АТ 

"Прикарпаттяобленерго": 

Cагуру Олександра Вiкторовича - Головою Наглядової ради; 

Троїцьку Тамару Миколаївну - членом Наглядової ради;         

Овчиннiкову Марину Вiкторiвну  - членом Наглядової ради; 

Осiпову Ольгу Юрiївну - членом Наглядової ради.                          

 

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ 



"Прикарпаттяобленерго", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та 

членами Наглядової  ради Товариства. 

Вирiшили: 

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж АТ 

"Прикарпаттяобленерго"  та обраними Головою та членами Наглядової ради. 

Уповноважити Голову Правлiння АТ "Прикарпаттяобленерго" у встановленому 

законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати 

цивiльно-правовi договори мiж АТ "Прикарпаттяобленерго" та обраними 

Головою та членами Наглядової ради. 

Встановити виконання обов'язкiв обраними Головою та членами Наглядової ради 

АТ "Прикарпаттяобленерго" за цивiльно-правовими договорами на оплатнiй 

основi за рахунок Товариства у розмiрi, встановленому Положенням про 

Наглядову раду Товариства.  

 

З шiстнадцятого питання порядку денного: Прийняття рiшення про припинення 

повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "Прикарпаттяобленерго". 

 

Вирiшили: 

Припинити повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв 08.04.2020р.) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ 

"Прикарпаттяобленерго". 

Вважати повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв 08.04.2020р.) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ 

"Прикарпаттяобленерго" такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття 

даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 08.04.2020р. 

 

З сiмнадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членiв Ревiзiйної 

комiсiї АТ "Прикарпаттяобленерго". 

 

 

Вирiшили: 

Обрати з 08.04.2020р. Головою та членами Ревiзiйної комiсiї АТ 

"Прикарпаттяобленерго": 

Безуглого Олексiя Юрiйовича - Головою Ревiзiйної комiсiї; 

Луцася Андрiя Євгеновича - членом Ревiзiйної комiсiї;         

Пазюк Наталiю Василiвну - членом Ревiзiйної комiсiї. 

 

З вiсiмнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов 

цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Прикарпаттяобленерго", встановлення розмiру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.  

 

Вирiшили: 

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж АТ 

"Прикарпаттяобленерго" та обраними Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. 

Уповноважити Голову Правлiння АТ "Прикарпаттяобленерго" у встановленому 

законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати 

цивiльно-правовi договори мiж АТ "Прикарпаттяобленерго"  та обраними 

Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. 

Встановити виконання обов'язкiв обраними Головою та членами Ревiзiйної 

комiсiї АТ "Прикарпаттяобленерго" за цивiльно-правовими договорами на 

оплатнiй основi за рахунок Товариства у розмiрi, встановленому Положенням про 

Ревiзiйну комiсiю Товариства. 



 

З дев'ятнадцятого питання порядку денного: Про обрання суб'єкта аудиторської 

дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ 

"Прикарпаттяобленерго" за 2020 рiк. Затвердження умов договору, що 

укладатиметься з суб'єктом аудиторської дiяльностi. 

 

Вирiшили: 

Обрати Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-Сервiс IНК" суб'єктом 

аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової 

звiтностi АТ "Прикарпаттяобленерго" за 2020 рiк. 

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудит-Сервiс IНК". 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) Бюлетенями 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого  X 



органу 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Голова 

Наглядової ради 

- Сагура Вiктор 

Олександрович 

 X Приватне акцiонерне товариство не 

розкриває iнформацiю про дiяльнiсть 

наглядової ради (вiдомостi про внутрiшню 

структуру наглядової ради, функцiональнi 

обов'язки кожного члена наглядової ради, 

процедури, що застосовуються при 

прийняттi нею рiшень, включаючи 

зазначення того, як дiяльнiсть наглядової 

ради зумовила змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi 

товариства, оцiнка її роботи). 

Член наглядової 

ради - Троїцька 

 X Приватне акцiонерне товариство не 

розкриває iнформацiю про дiяльнiсть 



Тамара 

Миколаївна 

наглядової ради (вiдомостi про внутрiшню 

структуру наглядової ради, функцiональнi 

обов'язки кожного члена наглядової ради, 

процедури, що застосовуються при 

прийняттi нею рiшень, включаючи 

зазначення того, як дiяльнiсть наглядової 

ради зумовила змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi 

товариства). 

Член Наглядової 

ради - 

Овчиннiкова 

Марина 

Вiкторiвна 

 X Приватне акцiонерне товариство не 

розкриває iнформацiю про дiяльнiсть 

наглядової ради (вiдомостi про внутрiшню 

структуру наглядової ради, функцiональнi 

обов'язки кожного члена наглядової ради, 

процедури, що застосовуються при 

прийняттi нею рiшень, включаючи 

зазначення того, як дiяльнiсть наглядової 

ради зумовила змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi 

товариства). 

Член Нагялової 

ради - Осiпова 

Ольга Юрiївна 

 X Приватне акцiонерне товариство не 

розкриває iнформацiю про дiяльнiсть 

наглядової ради (вiдомостi про внутрiшню 

структуру наглядової ради, функцiональнi 

обов'язки кожного члена наглядової ради, 

процедури, що застосовуються при 

прийняттi нею рiшень, включаючи 

зазначення того, як дiяльнiсть наглядової 

ради зумовила змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi 

товариства). 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Протягом звiтного року Наглядовою радою проведено близько 32 

засiдань. Наглядова рада розглядає питання, якi законом та 

статутом Товариства вiднесено до її виключної компетенцiї. 

Зокрема, це рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв, визначення дати їх проведення, затвердження проєкту 

порядку денного та порядку денного, затвердження форми та 

тексту бюлетенiв для голосування на зборах, рiшення про 

порядок та строки виплати дивiдендiв, обрання аудитора, 

затвердження рiчної звiтної iнформацiї про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi емiтента, яка розкривається 

на фондовому ринку, надання згоди на вчинення Товариством 

правочинiв, у випадках передбачених законом та Статутом 

Товариства.  

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  



З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Приватне акцiонерне товариство не розкриває iнформацiю про 

дiяльнiсть наглядової ради (вiдомостi про внутрiшню структуру 

наглядової ради, функцiональнi обов'язки кожного члена 

наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийняттi 

нею рiшень, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть 

наглядової ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй 

дiяльностi товариства, оцiнка її роботи). 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та 

Статуту Товариства Членом Наглядової ради може бути лише 

фiзична особа. До складу Наглядової ради обираються акцiонери 

або особи, якi представляють їхнi iнтереси, та/або незалежнi 

директори. Члени Наглядової ради Товариства не можуть 

входити одночасно до складу Правлiння та/або Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 



Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння - Бубен 

Олександр Олександрович 

Приватне акцiонерне товариство не розкриває iнформацiю  про 

дiяльнiсть виконавчого органу (iнформацiю про внутрiшню 

структуру виконавчого органу, змiни у структурi виконавчого 

органу, функцiональнi обов'язки виконавчого органу, про 

результати роботи виконавчого органу та аналiз дiяльностi 

виконавчого органу, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть 

виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй 

дiяльностi товариства). 

  

 

 

 

Заступник Голови 

Правлiння - Костюк 

Василь Васильович 

Приватне акцiонерне товариство не розкриває iнформацiю  про 

дiяльнiсть виконавчого органу (iнформацiю про внутрiшню 

структуру виконавчого органу, змiни у структурi виконавчого 

органу, функцiональнi обов'язки виконавчого органу, про 

результати роботи виконавчого органу та аналiз дiяльностi 

виконавчого органу, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть 

виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй 

дiяльностi товариства). 

Фiнансовий директор - 

Єфiмов Сергiй 

Олексiйович 

Приватне акцiонерне товариство не розкриває iнформацiю  про 

дiяльнiсть виконавчого органу (iнформацiю про внутрiшню 

структуру виконавчого органу, змiни у структурi виконавчого 

органу, функцiональнi обов'язки виконавчого органу, про 

результати роботи виконавчого органу та аналiз дiяльностi 

виконавчого органу, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть 

виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй 

дiяльностi товариства). 

Заступник фiнансового 

директора - Iльницький 

Приватне акцiонерне товариство не розкриває iнформацiю  про 

дiяльнiсть виконавчого органу (iнформацiю про внутрiшню 



Денис Євгенович структуру виконавчого органу, змiни у структурi виконавчого 

органу, функцiональнi обов'язки виконавчого органу, про 

результати роботи виконавчого органу та аналiз дiяльностi 

виконавчого органу, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть 

виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй 

дiяльностi товариства, оцiнка його роботи). 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Протягом звiтного року Правлiнням проведено близько 60 

засiдань. Правлiння розглядає питання, якi законом та статутом 

Товариства вiднесено до його виключної компетенцiї. Зокрема, 

це рiшення про затвердження поточних планiв та заходiв для їх 

реалiзацiї, про отримання короткострокових i довгострокових 

кредитiв (позик), затвердження внутрiшнiх документiв 

Товариства, крiм тих що вiднесенi Статутом до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради, рiшення з 

iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства.  

Засiдання Правлiння є правомочним, якщо в ньому бере участь 

не менше нiж три члени Правлiння. 

Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв 

членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi та мають право 

голосу. В разi рiвного розподiлу голосiв членiв Правлiння пiд час 

прийняття рiшення голос Голови Правлiння є вирiшальним. 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Приватне акцiонерне товариство не розкриває iнформацiю  про 

дiяльнiсть виконавчого органу (iнформацiю про внутрiшню 

структуру виконавчого органу, змiни у структурi виконавчого 

органу, функцiональнi обов'язки виконавчого органу, про 

результати роботи виконавчого органу та аналiз дiяльностi 

виконавчого органу, включаючи зазначення того, як дiяльнiсть 

виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй 

дiяльностi товариства, оцiнка його роботи). 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi 

управлiння Товариством. 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.  

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено. 

Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та 



застосовуючи наявнi ресурси. 

 

 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  5 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 



імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й 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 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 
ні ні так так ні 



після їх проведення 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити)  

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

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 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 LEX PERFEKTA LIMITED 140113 24,999927 

2 MARGAROZA COMMERCIAL 

LIMITED 

138799 24,999927 

3 KERELIO COMMERCIAL LIMITED 138181 12,719543 

4 MIOSARIA COMMERCIAL LTD 242638 12,510448 

5 ZOCATINI ENTERPRISES LTD 240876 12,510447 

 

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 

103 635 500 1 537 425 Вiдповiдно до вимог Закону 

України "Про акцiонернi 

товариства" та Закону України "Про 

депозитарну систему України".  

02.04.2020 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства строком на три 

роки. 

Голова та члени Правлiння обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки. 

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами Товариства строком на три 

роки. 

Припинення повноважень Голови та членiв Нагладової ради, Голови та членiв Правлiння, 

Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв. 

Головний бухгалтер приймається на роботу (звiльняється з роботи) в порядку, встановленому 

чинним законодавством. 

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Наглядова рада Товариства  є колегiальним органом Товариства, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду здiйснює управлiння Товариством, а також 

контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, представляє iнтереси акцiонерiв та 

Товариства в цiлому у перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв. 

 Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам Товариства й органiзовує виконання їх 

рiшень. 

 У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми нормативними актами i 

рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв. 



 Компетенцiя Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду.  

 Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан 

справ Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.  

 

 Правлiння є виконавчим колегiальним органом Товариства, який здiйснює управлiння 

його поточною дiяльнiстю, органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та 

несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи Товариства згiдно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв Товариства та Наглядової 

ради Товариства. 

 Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує 

виконання їх рiшень.  

 У своїй дiяльностi Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми (локальними) нормативними  актами та 

рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. 

 Правлiння дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства, цим 

Положенням  та чинним законодавством. 

 До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв та Наглядової ради. 

 

 Ревiзiйна комiсiя є колегiальним органом Товариства, який здiйснює перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.   

 Ревiзiйна комiсiя дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом 

Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та iншими внутрiшнiми нормативними актами 

Товариства. У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя керується чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами та 

рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв Товариства.  

 Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi перевiрок фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (плановi) та спецiальних перевiрок 

фiнансово - господарської дiяльностi Товариства (позаплановi), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй 

та представництв.  

 Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової 

ради Товариства, Правлiння Товариства або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у 

сукупностi бiльш нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосуючих акцiй.   

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається iз Звiту про управлiння та Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, але не мiстить 

фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи 

ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi 

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої 



iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно 

було б включити до звiту. 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

LEX PERFECTA LIMITED 140113 Кiпр, Зiнас Кенфер та 

ОрiгеносП.С. 3035, 

Лiмасол, д/н 

25 908 800 24,999927 25 908 800 0 

MARGAROZACOMMERCIAL 

LIMITED 

138799 Кiпр, Зiнас Кенфер та 

ОрiгеносП.С. 3035, 

Лiмасол, д/н 

25 908 800 24,999927 25 908 800 0 

KERELIO 

COMМERCIALLIMITED 

138181 Кiпр, Зiнас Кенфер та 

ОрiгеносП.С. 3035, 

Лiмасол, д/н 

13 181 963 12,719543 13 181 963 0 

MIOSARIA COMМERCIALLTD 242638 Кiпр, Арх. Макарiу 

III, буд. 155,Лiмасол, 

д/н 

12 965 266 12,510448 12 965 266 0 

ZOCATINI ENTERPRISESLTD 240876 Кiпр, Арх. Макарiу 

III, буд.155,Лiмасол, 

д/н 

12 965 265 12,510447 12 965 265 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

д/в 0 0 0 0 

Усього 90 930 094 87,740292 90 930 094 0 



X. Структура капіталу 

 

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 

Акцiї /iменнi простi/ 103 635 500 0,25 Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй. 

Кожною простою акцiєю Товариства її 

власнику-акцiонеру 

надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права: 

на участь в управлiннi Товариством. 

на отримання дивiдендiв. 

на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини 

майна 

Товариства або вартостi частини майна Товариства. 

на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства, 

згiдно з чинним законодавством та дiючими 

внутрiшнiми 

положеннями Товариства, якi регламентують перелiк 

та порядок 

надання iнформацiї акцiонерам. 

переважне право придбавати розмiщуванi Товариством 

простi 

акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих 

акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй, крiм випадку 

прийняття 

Загальними зборами рiшення про невикористання 

такого права. 

вимагати здiйснення Товариством обов'язкового 

викупу належних 

йому голосуючих акцiй, якщо цей акцiонер був 

зареєстрований 

для участi у Загальних зборах Товариства та голосував 

проти 

прийняття Загальними зборами Товариства рiшення 

про: 

1)злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну 

типу 

Товариства; 

2)надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинiв; 

нi 



3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, 

щодо якого 

є заiнтересованiсть; 

4) вiдмову вiд використання переважного права 

акцiонерами на 

придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх 

розмiщення; 

5)змiну розмiру статутного капiталу. 

вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших 

акцiонерiв та 

Товариства. 

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для 

вирiшення кожного питання на Загальних зборах 

Товариства, крiм 

випадкiв проведення кумулятивного голосування. 

Акцiонери зобов'язанi: 

Дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Товариства. 

Виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства. 

Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi 

пов'язанi з майновою участю. 

Оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi 

Статутом Товариства. 

Не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

Акцiонери повиннi виконувати iншi зобов'язання, 

визначенi 

чинним законодавством України та внутрiшнiми 

документами 

Товариства. 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.10.2010 833/1/10 Нацiональна комiсiя з 

цiннихпаперiв та 

фондового ринку 

UA4000091045 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 103 635 5

00 

25 908 875 100 

Опис 

16.06.2017 свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй замiнено у зв'язку iз змiною типу Товариства. 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: цiннi папери допущенi до торгiв на фондовiй бiржi 

ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" в частинi включення до списку фондової бiржi. 

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: вiдсутня. 

Iнформацiя щодо факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi: цiннi папери емiтента не були 

включенi до бiржового реєстру фондової бiржi. 

 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 

статутного капіталу емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Бубен Олександр Олександрович 221 555 0,213782 221 555 0 

Усього 221 555 0,213782 221 555 0 

 

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 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

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 2 3 4 5 6 7 8 

01.10.2010 833/1/10 UA4000091045 103 635 500 25 908 875 102 099 141 1 536 359 0 

Опис: 

Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" (вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI) власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов'язаний 

звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ 

прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. 

У разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про 

обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в 

iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента. 

 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 107 952 600 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 1,042 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 31 983 632,67 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

  24.04.2020  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

  14.05.2020  

Спосіб виплати дивідендів д/в д/в безпосереднь

о акцiонерам 

д/в 

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 

    

Опис Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про 

виплату дивiдендiв: 08.04.2020р.; 

Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про 

встановлення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 24.04.2020р.; 

Строк виплати дивiдендiв: з 20.05.2020р. по 08.10.2020р.; 

Найменування уповноваженого органу, який прийняв рiшення: Наглядова рада; 

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi; 

Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему або безпосередньо 

акцiонерам): безпосередньо 

акцiонерам; 

Дивiденди виплачувались за резултатами 2015 року. 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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 на на початок на на початок на 



періоду кінець 

періоду 

періоду кінець 

періоду 

періоду кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 3 258 909 
3 309 45

0 
1 846 1 925 3 260 755 

3 311 37

5 

  будівлі та споруди 2 316 498 
2 328 37

0 
703 703 2 317 201 

2 329 07

3 

  машини та обладнання 815 172 890 261 610 610 815 782 890 871 

  транспортні засоби 87 467 52 184 533 612 88 000 52 796 

  земельні ділянки 32 104 32 104 0 0 32 104 32 104 

  інші 7 668 6 531 0 0 7 668 6 531 

2. Невиробничого 

призначення: 
305 285 0 0 305 285 

  будівлі та споруди 251 242 0 0 251 242 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 54 43 0 0 54 43 

Усього 3 259 214 
3 309 73

5 
1 846 1 925 3 261 060 

3 311 66

0 

Опис 

На дату складання фiнансової звiтностi основнi засоби вiдображенi в 

облiку за переоцiненою вартiстю. Придбанi (створенi) основнi засоби 

зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. 

Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Термiни  

експлуатацiї об'єктiв  основних засобiв  встановлюються за поданням 

фахiвцiв та за допомогою встановлених "Термiнiв  корисного 

використання основних засобiв" в розрiзi груп об'єктiв.  Переоцiнка 

основних засобiв проводиться в випадках, прямо передбачених 

законодавством i нормативними актами. Вартiсна ознака предметiв 

термiном служби бiльше одного року, що включаються до складу 

основних засобiв,  встановлюється в сумi понад 20 000 грн. за 

одиницю.  При нарахуваннi амортизацiї (зносу) основних засобiв  

застосовується метод прямолiнiйного нарахування амортизацiї 

протягом термiну корисного використання. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає -                      

28 627 631,0 тис.грн. 

Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає -                                 

25 317 896,0 тис.грн.     

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв товариства за звiтний перiод 

не вiдбулося. Обмежень щодо використання майна товариства немає. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

2 745 293 2 834 863 

Статутний капітал (тис.грн) 25 909 25 909 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

25 909 25 909 

Опис  Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення  вартостi  

чистих активiв акцiонерних товариств (з урахуванням змiн показникiв фiнансової 

звiтностi).  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 Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Вартiсть 

чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу  

(скоригованого). Вимоги Цивiльного кодексу України дотримуються. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 80 200 X X 

у тому числі:  

АТ "Кредобанк" 10.02.2016 30 000 18,83 08.02.2026 

АТ "Ощадбанк" 17.11.2016 38 200 15,6 15.11.2021 

АТ "Таскомбанк" 09.06.2016 12 000 18,83 30.06.2024 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

д/в  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

д/в  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

д/в  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

д/в  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

д/в  0 X  

Податкові зобов'язання X 35 663 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 429 918 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 545 781 X X 

Опис До iнших зобов'язань входить кредиторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги; поточнi зобов'язання за розрахунками 

з одержаних авансiв; розрахунки з оплати працi та iнше.      

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 д/в д/в 0 0 2370,573 1724479 87 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Собiвартiсть реалiзацiї 

електричної енергiї 

90 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Аудиторськакомпанiя "Альфа-аудит 

ЛТД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 39873201 

Місцезнаходження 76018, Україна, Iвано-Франкiвська обл., 

м. Iвано-Франкiвськ, вул. Рєпiна, буд. 

10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4639 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.07.2015 

Міжміський код та телефон (0342) 77 5420 

Факс (0342) 77 54 20 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Вид послуг, якi надає особа: 

1.Аудиторськi послуги - обов'язковий 

аудит, iнiцiативний 

аудит, огляд. 

2.Консультацiйнi послуги з питань 

бухгалтерського облiку, оподаткування, 

пiдприємницької 

дiяльностi. 

Послуги ведення бухгалтерського 

облiку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя"Каштан" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32071894 

Місцезнаходження 01021, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Кловський узвiз, буд.12, офiс 37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 546937 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 2499843 

Факс (044) 2490111 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi 



послуги емiтенту 

Опис  Вид послуг, якi надає особа: надання 

послуг у формi обов"язкового та 

добровiльного страхування. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiйУкраїни" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Тропiнана, буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Акцiонерне товариств 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Акцiонерне товариство набуло статусу 

Центрального депозитарiю на пiдставi 

рiшення НКЦПФР про реєстрацiю 

Правил Центрального депозитарiю 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс  

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Вид послуг, якi надає особа: 

депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю . 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"КРЕДОБАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 09807862 

Місцезнаходження 79026, Україна, Львівська обл., м. 

Львiв, вул.Сахарова, буд. 78 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 286595 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон (032) 2972315 

Факс (032) 2972315 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Вид послуг, якi надає особа: 

депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя 

"Декра" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24685310 

Місцезнаходження 76005, Україна, Iвано-Франкiвська обл., 

м. Iвано-Франкiвськ, вул. Чорновола, 



буд. 103 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АЕ № 263222 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013 

Міжміський код та телефон (0342) 527162 

Факс (0342) 527162 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Вид послуг, якi надає особа: 

депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iнтер-Сервiс-Реєстр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24241079 

Місцезнаходження 49000, Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 

8-10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ рiшення 2117 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (056) 767-52-94 

Факс (056) 767-52-94 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Вид послуг, якi надає особа: 

депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон  044 287 56 70 

Факс 044 287 56 73 

Вид діяльності iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку для провадження дiяльностi з 

подання звiтностi та/або 



адмiнiстративних даних до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку. 

Опис Вид послуг, якi надає особа:  

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку для провадження дiяльностi з 

подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку. 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Прикарпаттяобленерго" 
за ЄДРПОУ 00131564 

Територія 
Івано-Франківська область, 

м.Iвано-Франкiвськ 
за КОАТУУ 2610100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13 

Середня кількість працівників: 2928 

Адреса, телефон: 76014 мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця Iндустрiальна, будинок 34, (0342) 52 05 27 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 28 991 32 504 

    первісна вартість 1001 60 996 75 629 

    накопичена амортизація 1002 ( 32 005 ) ( 43 125 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 181 621 121 411 

Основні засоби 1010 3 259 214 3 309 735 

    первісна вартість 1011 28 215 594 28 627 631 

    знос 1012 ( 24 956 380 ) ( 25 317 896 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 303 322 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2 093 1 798 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 3 472 222 3 465 770 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 30 485 30 157 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 6 7 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 14 634 118 978 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 87 612 81 136 

    з бюджетом 1135 25 13 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 4 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 652 5 673 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 55 594 12 735 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 195 012 248 699 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 667 234 3 714 469 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 909 25 909 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 920 228 1 915 044 

Додатковий капітал 1410 242 566 242 566 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 6 477 6 477 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 650 314 555 297 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 2 845 494 2 745 293 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 418 923 417 958 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 16 013 5 437 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 434 936 423 395 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 88 250 80 200 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 9 458 9 073 

    товари, роботи, послуги 1615 21 990 39 200 

    розрахунками з бюджетом 1620 33 399 35 663 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 4 021 8 784 

    розрахунками з оплати праці 1630 17 179 34 494 

    одержаними авансами 1635 121 550 192 168 

    розрахунками з учасниками 1640 47 425 125 371 

    із внутрішніх розрахунків 1645 3 116 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 33 756 17 691 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 9 773 3 021 

Усього за розділом IІІ 1695 386 804 545 781 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 3 667 234 3 714 469 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Бубен О.О. 

 

Головний бухгалтер   Яремчук Л.В. 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Прикарпаттяобленерго" 
за ЄДРПОУ 00131564 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 976 429 1 662 574 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 698 280 ) ( 1 224 646 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 278 149 437 928 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 19 184 45 465 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 186 813 ) ( 171 139 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 47 143 ) ( 35 651 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 63 377 276 603 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 19 54 

Інші фінансові доходи 2220 4 179 3 305 



Інші доходи 2240 39 376 13 742 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 21 681 ) ( 14 776 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 35 987 ) ( 399 988 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 49 283 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 121 060 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -45 180 -48 585 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 4 103 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 169 645 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -5 184 1 672 588 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 8 833 11 802 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 3 649 1 684 390 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 420 375 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 3 649 1 264 015 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7 752 1 094 370 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 519 875 474 747 

Витрати на оплату праці 2505 546 375 462 579 

Відрахування на соціальні заходи 2510 106 519 90 834 

Амортизація 2515 425 133 184 687 

Інші операційні витрати 2520 329 097 215 295 

Разом 2550 1 926 999 1 428 142 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 103 635 500 103 635 500 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 103 635 500 103 635 500 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,039590 1,636940 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,039590 1,636940 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Бубен О.О. 

 

Головний бухгалтер   Яремчук Л.В. 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Прикарпаттяобленерго" 
за ЄДРПОУ 00131564 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 942 5 887 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 110 76 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2 342 199 2 263 669 

Надходження від повернення авансів 3020 7 343 32 632 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 128 2 909 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 416 1 164 

Надходження від операційної оренди 3040 6 850 16 046 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 22 354 27 642 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 841 ) 

Праці 3105 ( 433 746 ) ( 366 201 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 105 118 ) ( 90 123 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 339 176 ) ( 301 729 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 908 321 ) ( 880 811 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 6 779 ) ( 12 136 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 246 ) ( 2 006 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 67 811 ) ( 83 608 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 518 145 612 570 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 1 000 



    необоротних активів 3205 2 503 1 853 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 414 690 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 484 808 ) ( 584 635 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 1 315 ) ( 3 474 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -483 206 -584 566 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 1 035 609 683 038 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 1 049 202 ) ( 610 907 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 27 933 ) ( 18 820 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 22 451 ) ( 15 475 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 13 821 ) ( 13 854 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -77 798 23 982 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -42 859 51 986 

Залишок коштів на початок року 3405 55 594 3 608 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 12 735 55 594 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Бубен О.О. 

 

Головний бухгалтер   Яремчук Л.В. 



КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Прикарпаттяобленерго" 
за ЄДРПОУ 00131564 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 25 909 1 920 228 242 566 6 477 650 314 0 0 2 845 494 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 25 909 1 920 228 242 566 6 477 650 314 0 0 2 845 494 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 4 103 0 0 4 103 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -107 953 0 0 -107 953 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -5 184 0 0 8 833 0 0 3 649 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -5 184 0 0 -95 017 0 0 -100 201 

Залишок на кінець року  4300 25 909 1 915 044 242 566 6 477 555 297 0 0 2 745 293 

Примітки: У в рядку "iншi змiни в капiталi" вiдображена вартiсть безоплатно отриманих основних 

засобiв, якi не вiдображаються в рядку "iнший сукупний дохiд", оскiльки є iншим видом доходу. 

 

Керівник    Бубен О.О. 

 

Головний бухгалтер   Яремчук Л.В. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Примiтка 1. Загальна iнформацiя 

Приватне акцiонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" (надалi - Товариство) зареєстроване 

згiдно з чинним законодавством України. Товариство було створене як державне пiдприємство. 

Вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 9 серпня 1995 року 

№145 i у вiдповiдностi з Наказом Президента України вiд 4 квiтня 1995 року №282/95 "Про 

реструктуризацiю енергетичного комплексу України", Iвано-Франкiвське обласне пiдприємство 

"Прикарпаттяобленерго" було реорганiзовано в Державну акцiонерну компанiю. Засновником 

пiдприємства була держава в особi Мiнiстерства палива та енергетики України. 

23 жовтня 1998 року Товариство була перереєстроване у зв'язку зi змiною її назви: Державна 

акцiонерна компанiя "Прикарпаттяобленерго" отримала назву Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Прикарпаттяобленерго". Вiдкрите акцiонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" 

зареєстроване виконавчим комiтетом Iвано-Франкiвської мiської ради 23 жовтня 1998 року. 

Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв вiд 12 квiтня 2011 року та вiдповiдно до вимог Закону України 

вiд 17 вересня 2008 року №514-IV "Про акцiонернi товариства", Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Прикарпаттяобленерго" перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство 

"Прикарпаттяобленерго". Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 12 квiтня 2017 року 

прийнято рiшення про змiну типу та найменування Товариства з публiчного акцiонерного 

товариства "Прикарпаттяобленерго" на приватне акцiонерне товариство 

"Прикарпаттяобленерго". 

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 

Скорочена назва: АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 

Код ЄДРПОУ: 00131564 

Основний вид дiяльностi за КВЕД: 

" 35.13 Розподiлення електроенергiї 

Юридична адреса Товариства та його фактичне мiсцезнаходження:  

" вул. Iндустрiальна, 34,  м. Iвано-Франкiвськ Україна, 76014 

Iнформацiя про господарську дiяльнiсть Товариства: 

Приватне акцiонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" (надалi Товариство) - 

енергопостачальна компанiя, що здiйснює розподiл електричної енергiї мiсцевими 

електромережами споживачам Iвано-Франкiвська та областi. АТ "Прикарпаттяобленерго" 

внесено до перелiку суб'єктiв природних монополiй, реєстр яких ведеться Нацiональною 

комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП).  

У звiтному перiодi Товариством отримано доходи вiд наступних видiв дiяльностi: 

" Розподiлення електроенергiї (99% усiх доходiв 2020 р., 99% - 2019 р.) 

" Iнше (1% усiх доходiв 2020 р., i 1% - 2019 р.) 

До складу Товариства, окрiм центрального апарату та виробничих служб, входять 7 фiлiй. 

Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства в 2020 роцi склала 2 928 осiб, за 2019 рiк - 2 667 осiб. 

Примiтка 2. Операцiйне середовище 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Для України, як i для бiльшостi 

країн свiту, 2020-й рiк став випробуванням на стiйкiсть. Пандемiя коронавiрусу, без 

перебiльшення, наклала свiй вiдбиток на всi сфери суспiльного життя. 

Глобальний характер пандемiї COVID-19 був серед вагомих чинникiв поглиблення кризових 

проявiв у вiтчизнянiй економiцi, проте далеко не єдиним. Слiд визнати, що економiчне падiння, 

з яким через коронавiрус стикнулися країни свiту, виявилося тривалiшим i стрiмкiшим, нiж 

початково передбачалося. А також значно бiльшi кошти потрiбнi були країнам для протидiї 

поширенню хвороби, захисту здоров'я людей, пiдтримки домогосподарств i бiзнесу. Вочевидь, 



країни iз слабкою економiчною динамiкою (серед них i Україна) не мали належних ресурсiв. 

Тим бiльшою була потреба у здiйсненнi рацiональних, прорахованих заходiв, у результативному 

та ефективному витрачаннi коштiв, чого, на жаль, в Українi досягти не вдалося. Ситуацiя 

погiршувалася тим, що країна входила у 2020р. в ослабленому станi - економiчна динамiка так i 

не набула усталеного позитивного характеру, а соцiально-економiчнi негаразди продовжували 

поглиблюватися. Тому коронавiрусна криза, перша хвиля якої накрила країну в березнi 

2020року, мала для послабленої економiки дiйсно шоковий характер.  

Запровадженi карантиннi заходи мали шоковий ефект для економiк країни як з боку попиту 

(внаслiдок падiння реальних доходiв населення), так i пропозицiї. Найбiльше постраждали 

пiдприємства сфери послуг, був пiдiрваний споживчий попит, погiршились споживчi i дiловi 

настрої, знизились обсяги глобальної торгiвлi. Як результат, у другому кварталi 2020 року 

зафiксовано найнижчi, за багато рокiв, мiнiмуми економiчної активностi в Українi. 

У третьому кварталi 2020 року пiсля пом'якшення карантинних обмежень українська економiка 

вiдновлювалася, утiм, говорити про повернення економiки до докризових показникiв зарано. На 

думку експертiв, Україна може повнiстю надолужити економiчнi втрати вiд пандемiї у 

2021-2022 роках. Швидкiсть вiдновлення економiчного розвитку залежатиме вiд розвитку 

ситуацiї з пандемiєю. Важливим для її вiдновлення також є збереження спiвпрацi з 

Мiжнародним валютним фондом. 

В той час, коли керiвництво вважає, що воно вживає вiдповiднi заходи для пiдтримання 

стiйкостi й зростання бiзнесу Товариства в поточних умовах, непередбачене подальше 

погiршення в описаних вище сферах, може негативно вплинути на результати дiяльностi 

Товариства та його фiнансове становище в мiрi, яка в даний час не може бути визначена. 

Товариство належить до однiєї з ключових галузей економiки - енергетики i є природним 

монополiстом на ринку Iвано-Франкiвської областi. Регулювання дiяльностi Товариства, а також 

регулювання цiнової та тарифної полiтики здiйснюється органом державного регулювання - 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання енергетики. У рамках 

впровадження реформ в Українi з 1 сiчня 2019 року стартувала реформа ринку електроенергiї, 

iнiцiйована керiвництвом держави. Основною метою цiєї реформи є оптимiзацiя українського 

ринку пiд європейську модель. Новий ринок передбачає вiдокремлення дiяльностi з розподiлу та 

постачання електроенергiї. Вiдповiдно Товариство почало працювати в нових умовах.  

Згiдно з п.13. Роздiлу XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про ринок 

електричної енергiї" пiд час здiйснення заходiв з вiдокремлення оператора системи розподiлу 

вертикально iнтегрований суб'єкт господарювання, до якого Закон вiдносить АТ 

"Прикарпаттяобленерго", до 1 сiчня 2019 року вжив заходiв для вiдокремлення оператора 

системи розподiлу вiд виробництва, передачi, постачання електричної енергiї шляхом створення 

вiдповiдних суб'єктiв господарювання. 

На виконання вимог Закону АТ "Прикарпаттяобленерго" було створено Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Прикарпатенерготрейд", яке здiйснює дiяльнiсть з постачання 

електричної енергiї, за АТ "Прикарпаттяобленерго" залишено функцiю оператора системи 

розподiлу (надання послуг з розподiлу електричної енергiї мережами, експлуатацiя мереж та 

приєднання електроустановок замовникiв до електричних мереж).   

За короткий перiод функцiонування оптового ринку електроенергiї, в умовах вкрай важкої 

економiчної ситуацiї в державi, було закладено основу запровадження ринкових вiдносин в 

електроенергетицi та набуто значного досвiду. 

До важливих зрушень минулого року на ринку елекроенергiї слiд вiднести затверджену 

НКРЕКП нову методику стимулюючого тарифоутворення (RAB - тарифи) для операторiв систем 

розподiлу. Вона передбачає запровадження ставки прибутковостi на "стару" базу активiв на 

рiвнi 3%, а на "нову" базу активiв - 16,74%. Такi ставки дiятимуть упродовж трьох рокiв 

(першого регуляторного перiоду), що дозволить оцiнити дiяльнiсть операторiв систем розподiлу 

та якiсть надання послуг. 

RАВ - це регуляторна база активiв (вiд англ. Regulatory Asset Base), показник, який вiдображає 



ринкову вартiсть активiв компанiї з урахуванням фiзичного зносу i використовується для 

регулювання тарифiв. Це поширена в Європi система тарифоутворення на основi 

довготривалого регулювання тарифiв, спрямована на залучення iнвестицiй для будiвництва i 

модернiзацiї електрообладнання i пiдвищення ефективностi роботи компанiй. 

Перехiд на стимулююче регулювання тарифоутворення, як очiкується, сприятиме: пiдвищенню 

якостi обслуговування споживачiв, оперативному виконанню електромонтажних робiт з 

вiдновлення електропостачання, пiдключення електроустановок замовника, суттєво зменшить 

перерви у електропостачаннi. 

НКРЕКП вимагатиме вiд Товариства досягнення високих показникiв безперебiйностi та якостi 

електропостачання, а також мотивує знизити неефективнi операцiйнi витрати та повернути 

споживачам частину досягнутої вигоди (економiї) у виглядi зменшення тарифiв на наступнi 

перiоди. 

АТ "Прикарпаттяобленерго" щороку звiтуватиме перед державним регулятором за кожним 

конкретним показником ефективностi роботи електромереж. Вiдповiдно, регулятор 

контролюватиме дотримання Товариством встановлених зобов'язань. У разi їх невиконання на 

компанiю будуть накладенi значнi штрафнi санкцiї. 

Отже, стимулююче регулювання встановлює чiткi вимоги щодо надiйностi та якостi 

електропостачання, обов'язковi для виконання Товариством. Реалiзацiя цих вимог забезпечить 

покращений сервiс обслуговування споживачiв електричної енергiї та стабiлiзацiю тарифiв на 

послуги з розподiлу електроенергiї.  

Управлiнський персонал не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на розвиток 

економiчного середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фiнансовий стан 

Товариства. Проте управлiнський персонал впевнений, що в ситуацiї, що склалася, воно вживає 

всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства.  

Примiтка 3. Основа складання фiнансової звiтностi 

Склад фiнансової звiтностi 

З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, 

згiдно з вимогами українського законодавства було застосовано форми фiнансової звiтностi, 

затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 року №73, якi базуються 

на принципах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, але мають певнi особливостi у 

частинi обов'язкового змiсту та формату звiтностi, який не може бути вiдкоригований з 

урахуванням особливостей господарської дiяльностi суб'єкта господарювання, а саме: фiнансова 

звiтнiсть має вичерпаний, унiфiкований перелiк статей, якi мають бути заповненi усiма 

суб'єктами господарювання, якi формують звiтнiсть. 

Основи пiдготовки  

Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, складена вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), випущених Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку, як цього вимагає Закон України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV зi змiнами та доповненнями. 

Основою складання цiєї фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 

виданi Комiтетом з тлумачень мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки 

основних засобiв. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань 

визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.  

Товариство має дочiрнє пiдприємство ДП "Прикарпаттяенергосервiс" (частка в статутному 

капiталi 100%). Товариство не готує консолiдовану фiнансову звiтнiсть, оскiльки вплив 

консолiдацiї дочiрнього пiдприємства є несуттєвим (активи дочiрнього пiдприємства в структурi 

активiв Товариства є меншi за 0,01%), а облiковує його за методом участi в капiталi. 

Функцiональна валюта та валюта звiтностi 

Функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Товариства є українська 



гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, 

вважаються операцiями в iноземних валютах. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм 

випадкiв де вказано iнше. 

Примiтка 4. Використання суджень та припущень для оцiнки 

Вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" Товариство облiковує i презентує 

операцiї та iншi подiї у вiдповiдностi до їх сутностi i економiчних обставин, а не тiльки у 

вiдповiдностi з юридичною формою. Тому пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до 

МСФЗ потребує вiд управлiнського персоналу Товариства застосування оцiночних суджень та 

припущень, якi впливають на величину активiв, зобов'язань та потенцiйних зобов'язань, якi 

вiдображенi у звiтностi на дату фiнансової звiтностi, та представлених сум доходiв вiд реалiзацiї 

товарiв, робiт та послуг за звiтний перiод. Цi оцiнки та припущення базуються на попередньому 

досвiдi управлiнського персоналу та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо 

майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин. Оцiнки i припущення 

постiйно переглядаються на дату складання фiнансової звiтностi в зв'язку з ринковими змiнами 

чи змiни обставин, непiдконтрольних Товариству. Таким чином, фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд оцiночних. 

Судження 

У процесi застосування облiкової полiтики управлiнським персоналом Товариства 

застосовуються певнi професiйнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на 

суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть 

припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариства, зменшення корисностi активiв тощо. 

Безперервно дiючий суб'єкт господарювання.  

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з дотриманням принципу безперервностi дiяльностi. 

За судженням керiвництва Товариства не iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або 

умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства 

безперервно продовжувати дiяльнiсть, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства 

та здатнiсть Товариства обслуговувати i сплачувати свої борги в мiру настання термiнiв їхнього 

погашення. 

Зменшення корисностi активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi 

активiв. Активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли 

обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Така оцiнка 

передбачає застосування значних суджень.  

Оцiнка фiнансових iнструментiв. 

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у 

звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона 

визначається з використанням методiв оцiнки, зокрема модель дисконтованих грошових 

потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей, якщо можливо, використовується 

iнформацiя, отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли це не уявляється 

практично здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої 

вартостi. Судження мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i 

волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу 

вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 

Оцiнки та припущення 

Нижче представленi основнi припущення та оцiнки стосовно майбутнього та iншi основнi 

джерела невизначеностi на дату складання фiнансової звiтностi, що можуть призвести до 

необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi вiдповiдних активiв та зобов'язань в 

майбутньому: 

" термiн експлуатацiї основних засобiв; 

" погашення дебiторської заборгованостi; 



" судовi справи. 

Оцiнки щодо термiнiв корисного використання активiв, якi пiдлягають амортизацiї 

Суттєвi оцiнки управлiнського персоналу Товариства, якi базуються на бiзнес-планах 

керiвництва та операцiйних оцiнках, необхiднi для визначення майбутнiх термiнiв корисного 

використання основних засобiв i iнших активiв, якi пiдлягають амортизацiї. Фактичнi термiни 

корисного використання можуть вiдрiзнятись вiд оцiнок управлiнського персоналу. 

Фактори, якi можуть вплинути на оцiнку термiнiв корисного використання активiв включають 

наступнi:  

" змiни у виробничих технологiях;  

" змiни у технологiях технiчного обслуговування;  

" змiни регуляторних актiв та законодавства;  

" непередбаченi проблеми з експлуатацiєю i використанням тощо. 

Будь-який iз вищезазначених факторiв може вплинути на суми накопиченої амортизацiї активiв 

у майбутньому та їхню балансову вартiсть. Товариство переглядає очiкуванi термiни корисного 

використання активiв на кiнець кожного рiчного звiтного перiоду. Перегляд базується на 

поточному станi активiв та очiкуваному перiодi, впродовж якого вони продовжуватимуть 

приносити економiчнi вигоди для Товариства. Будь-якi змiни очiкуваних термiнiв корисного 

використання або залишкової вартостi вiдображаються на перспективнiй основi вiд дати змiни. 

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв 

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв - значне оцiночне значення, для отримання якого 

використовується методологiя оцiнки, моделi i вхiднi данi. Товариство регулярно перевiряє i 

пiдтверджує моделi i вхiднi данi для моделей з метою зниження розбiжностей мiж 

розрахунковими очiкуваними кредитним збитками i фактичними збитками. 

Товариство застосовує спрощений пiдхiд до визнання очiкуваних кредитних збиткiв на увесь 

строк дiї торгової дебiторської заборгованостi, як дозволено згiдно з МСФЗ (IFRS) 9. 

Товариство вiдображає очiкуванi кредитнi збитки та змiни очiкуваних кредитних втрат на кожну 

звiтну дату, щоб вiдобразити змiни в кредитному ризику пiсля первiсного визнання. 

Управлiнський персонал регулярно перевiряє стан своєї iншої дебiторської заборгованостi, 

передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення 

корисностi заборгованостi. Управлiнський персонал використовує своє компетентне судження 

для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає 

фiнансових труднощiв. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi створюється, якщо 

iснують iстотнi обгрунтованi сумнiви в її погашеннi, використовуючи найкращу доступну 

iнформацiю щодо кредитоспроможностi її дебiторiв на дату складання фiнансової звiтностi. 

Проте фактична можливiсть повернення дебiторської заборгованостi може вiдрiзнятись вiд 

оцiнок, зроблених управлiнським персоналом. 

Ризики, пов'язанi з недотриманням вимог податкового законодавства та iнших нормативних 

актiв 

Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi 

аспекти дiяльностi, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є 

нечiтко сформульованими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних чи 

центральних органiв влади й iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень 

непоодинокi. Управлiнський персонал вважає, що його розумiння положень законодавства, яке 

регулює дiяльнiсть Товариства, є правильним i дiяльнiсть Товариства здiйснюється у повнiй 

вiдповiдностi до законодавства, що регулює його дiяльнiсть. Управлiнський персонал вважає, 

що Товариство нарахувало i сплатило всi належнi податки, обов'язковi платежi i збори. 

Водночас, iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у 

минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей 

ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, 

що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого 

несприятливого результату.  



Судовi розгляди 

Вiдповiдно до МСФЗ Товариство визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання 

(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; суттєвий 

вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбний для погашення цього зобов'язання, є ймовiрним, 

i отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не 

дотримуються, iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита в примiтках до 

фiнансової звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була в поточний 

момент визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий 

стан Товариства. Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає 

вiд керiвництва оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Товариство 

переглядає невирiшенi судовi справи, вiдслiдковує подiї у судових розглядах на кожну звiтну 

дату, щоб оцiнити потребу в резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi 

беруться до уваги при прийняттi рiшення про формування резерву, - характер судового процесу, 

вимоги або оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй 

судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (зокрема його перебiг пiсля 

дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, 

набутий у зв'язку з подiбними суперечками й будь-яке рiшення керiвництва Товариства щодо 

того, як воно має намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку. 

 

Примiтка 5. Основнi положення облiкової полiтики 

Методи оцiнки активiв та зобов'язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до 

вимог МСФЗ. 

В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась фiнансова звiтнiсть, 

покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов'язань: 

" активи i зобов'язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за 

первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю); 

" при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично 

сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на 

зобов'язання; 

" при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою 

коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а 

зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний 

час; 

" приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх 

переоцiнки. 

Оцiнка справедливої вартостi  

Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної 

ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки 

необхiдно обгрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки 

не завжди виражають суми, якi Компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. 

Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та 

кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з 

короткостроковiстю погашення цих iнструментiв. 

Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi: 

Компанiя використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки: 

" Рiвень 1 - Цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або 

зобов`язання; 

" Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, 

що вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано; 

" Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних 



даних, що вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi. 

Для оцiнок i розкриттiв в данiй звiтностi справедлива вартiсть визначається згiдно МСФЗ 13 

"Оцiнка справедливої вартостi", за винятком iнструментiв, на якi розповсюджується МСФЗ 2, 

орендних угод, врегульованих МСФЗ 16, а також оцiнок, порiвняних, але не рiвних 

справедливiй вартостi. 

Для оцiнки вартостi iнвестованого капiталу або активiв Товариством може бути використано три 

пiдходи: витратний, ринковий (або порiвняльний) та дохiдний. При проведеннi оцiнки основних 

засобiв початково розглядається кожний з цих пiдходiв, але, який чи якi з них є оптимальними у 

кожному конкретному випадку, визначається характером та специфiкою оцiнюваних активiв. 

Витратний пiдхiд заснований на принципi замiщення та виходить з того, що розумний iнвестор 

не стане платити за актив бiльше, нiж вартiсть його замiни на iдентичний або аналогiчний об'єкт 

з такими ж корисними властивостями. 

Першим кроком в рамках витратного пiдходу є визначення поточної вартостi замiщення або 

поточної вартостi вiдтворення оцiнюваних активiв. 

Порiвняльний (або ринковий) пiдхiд засновано на iнформацiї про стан ринку у поточних умовах 

та здiйснених угодах на дату оцiнки або незадовго до дати оцiнки. У рамках порiвняльного 

пiдходу iснує два метода: метод аналогiв та метод угод. I в тому, i в iншому випадку складається 

необхiдна вибiрка активiв по критерiям порiвнянностi. В ходi оцiнки основних засобiв на базi 

порiвняльного пiдходу їх ринкова вартiсть визначається шляхом порiвняння останнiх за часом 

продаж аналогiчних активiв з коригуванням зiставних даних на такi фактори, як вiк та стан 

активу, а також тип угоди купiвлi-продажу. 

При використаннi ринкового пiдходу фiзичний знос вiдображається та оцiнюється виходячи з 

порiвняльної кон'юнктури. 

При використаннi дохiдного пiдходу справедлива вартiсть визначається шляхом розрахунку 

приведеної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, якi прогнозуються на визначений 

перiод часу i дисконтуються для визначення їх приведеної вартостi. У рамках доходного пiдходу 

iснує два метода: метод дисконтування грошових потокiв та метод капiталiзацiї прибутку. 

Для визначення справедливої вартостi основних засобiв Товариства було використано 

витратний, або ринковий для поодиничної оцiнки активiв та дохiдний пiдхiд, як тест на 

наявнiсть економiчного знецiнення. 

Нематерiальнi активи 

Придбанi нематерiальнi активи визнаються за вартiстю їх придбання. Пiсля первiсного визнання 

нематерiальнi активи облiковуються за первiсною iсторичною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.  

Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання амортизацiї не 

пiдлягають. На кожну дату балансу такi активи переглядаються на предмет можливостi оцiнки 

обмеженого термiну корисного використання.  

Нематерiальнi активи з визначеним термiном корисного використання пiдлягають амортизацiї за 

прямолiнiйним методом впродовж термiну корисного використання. Термiни корисного 

використання нематерiальних активiв залежать вiд норм чинного законодавства України та умов 

лiцензiйних договорiв i становлять вiд 2 до 20 рокiв. 

Нематерiальнi активи, якi створюються в Товариствi, за винятком капiталiзованих витрат на 

розробку, не капiталiзуються, а витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати (звiтi 

про сукупний дохiд) в тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

Активи у стадiї створення (незавершенi капiтальнi iнвестицiї)  

Об'єкти незавершеного капiтального будiвництва i незавершених капiтальних iнвестицiй в 

основнi засоби капiталiзуються як окремий компонент основних засобiв i не пiдлягають 

амортизацiї. Облiковуються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. 

Пiсля завершення будiвництва чи створення основного засобу об'єкт переводиться у вiдповiдну 

групу основних засобiв. 

Основнi засоби 



Об'єкти основних засобiв (за винятком iнших основних засобiв) вiдображаються за 

переоцiненою вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 

знецiнення за їхньою наявностi. Оцiнка основних засобiв здiйснюється з достатньою 

регулярнiстю для того, щоб справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво не вiдрiзнялася 

вiд його балансової вартостi.  

Якщо об'єкти основних засобiв включають основнi частини, що мають рiзнi строки корисного 

використання, цi частини враховуються як окремi об'єкти основних засобiв.  

Дооцiнка балансової вартостi в результатi переоцiнки основних засобiв вiдноситься на капiтал у 

дооцiнках, що вiдображається в роздiлi "власний капiтал" звiту про фiнансовий стан, крiм тiєї 

частини, в якiй вона змiнює зменшення переоцiнки того ж активу, ранiше визнаного у прибутках 

або збитках, i ця частина визнається як прибуток або збиток.  

Уцiнка балансової вартостi визнається в прибутках або збитках, за винятком випадкiв, коли 

уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi цих же активiв у попередньому 

перiодi i вiдноситься на резерв переоцiнки. Пiсля вибуття активу залишок капiталу в дооцiнках 

такого активу перекласифiковується у нерозподiлений прибуток.  

Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року i коректуються за необхiднiстю. 

Безоплатно отриманi вiд споживачiв електроенергiї вiдповiдно до рiшень мiсцевих органiв 

виконавчої влади об'єкти основних засобiв визнаються Товариством активами за справедливою 

вартiстю. Одночасно на суму справедливої вартостi Товариством визнається iнший сукупний 

дохiд, який одночасно з нарахуванням амортизацiї i переноситься до доходiв.  

Витрати на поточний ремонт та обслуговування основних засобiв включаються до витрат 

перiоду по мiрi здiйснення таких витрат. Витрати на реконструкцiю, модернiзацiю, замiну 

значних компонентiв чи iнше полiпшення об'єктiв основних засобiв, що можуть призвести до 

збiльшення очiкуваних економiчних вигiд вiд використання таких основних засобiв, 

капiталiзуються з подальшою амортизацiєю таких витрат. 

Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Амортизацiя не 

припиняється, якщо актив не використовується або вiн не знаходиться в активному 

використаннi, доки актив не буде проамортизований повнiстю.  

Термiни корисного використання основних засобiв: 

Групи основних засобiв Дiапазон строкiв корисного використання 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої вiд 12 до 70 рокiв 

Машини та обладнання вiд 2 до 20 рокiв 

Транспортнi засоби вiд 5 до 8 рокiв 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) вiд 4 до 6 рокiв 

Iншi основнi засоби вiд 2 до70 рокiв 

Списання з балансу об'єктiв основних засобiв вiдбувається пiсля вибуття об'єкту або коли 

Товариство бiльше не очiкує одержати додатковi економiчнi вигоди вiд використання або 

вибуття такого об'єкту. Прибуток або збиток вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв 

визначається як рiзниця мiж чистим надходженням вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта 

та вiдображається у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд).  

Запаси 

Первiсна вартiсть запасiв складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згiдно з 

договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податкiв; суми ввiзного мита; 

суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються Товариством; 

транспортно-заготiвельних витрат; iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням 

запасiв i приведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих 

цiлях. 

Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: 

первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 

Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної 



цiни продажу очiкуваних витрат на завершення виробництва i збут. Сума, на яку первiсна 

вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї, та вартiсть повнiстю втрачених 

(зiпсованих або тих, що не вистачає) запасiв списуються на витрати звiтного перiоду. 

Собiвартiсть вибуття запасiв окрiм пального, у виробництво i продаж проводиться за методом 

iдентифiкованої собiвартостi. Списання пального у виробництво проводиться за методом 

середньозваженої собiвартостi при проведеннi кожної операцiї вибуття. 

Оренда 

Визначення оренди 

При заключеннi договору, Товариство визначає чи договiр або окрема його частина є 

договорами оренди. Договiр або окрема його частина є договором оренди, якщо вiн передає 

право контролювати використання визначеного активу протягом певного перiоду часу в обмiн 

на компенсацiю. 

Товариство повторно оцiнює чи є договiр або окрема його частина договорами оренди лише у 

разi перегляду умов договору. 

Якщо договiр або окрема його частина є договорами оренди, Товариство облiковує кожну 

орендну складову як договiр оренди, окремо вiд неорендних складових договору. 

Товариство як орендар 

Первiсна оцiнка 

На дату початку оренди, Товариство визнає актив з права користування та зобов'язання за 

договором оренди. Актив з права користування оцiнюється за собiвартiстю. 

На дату початку оренди, Товариство оцiнює зобов'язання за договором оренди в сумi 

теперiшньої вартостi орендних платежiв, ще не сплачених на таку дату. Товариство дисконтує 

оренднi платежi, застосовуючи вiдсоткову ставку, яка передбачена договором оренди. Якщо 

таку ставку не можна легко визначити, Товариство застосовує додаткову ставку запозичення 

орендаря. 

До складу орендних платежiв, що враховуються при оцiнцi орендних зобов'язань за право 

користування базовим активом протягом строку оренди включаються: 

" фiксованi платежi (включаючи по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-яких 

стимулiв до заключення договору оренди, що пiдлягають отриманню; 

" змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, якi первiсно оцiненi з 

використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди; 

" суми, якi будуть сплаченi Товариством за гарантiями лiквiдацiйної вартостi; 

" цiна реалiзацiї опцiону на придбання активу, якщо Товариство обгрунтовано впевнене у 

тому, що воно скористається такою можливiстю; 

" штрафи за припинення договору оренди, якщо умови оренди вiдображають реалiзацiю 

Товариством опцiону на дострокове припинення договору оренди. 

Товариство розкриває активи з права користування: 

" за якими право власностi на актив пiсля закiнчення лiзингового договору переходить до 

Товариства за статтею "Основнi засоби" Звiту про фiнансовий стан; 

" за якими право власностi на актив пiсля закiнчення договору оренди не переходить до 

Товариства за статтею "Iншi необоротнi активи" Звiту про фiнансовий стан. 

Товариство розкриває зобов'язання за договором оренди за статтями "Iншi довгостроковi 

зобов'язання" та "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" у 

Звiтi про фiнансовий стан. 

Пiсля дати початку оренди Товариство розкриває у Звiтi про прибутки та збитки вiдсотки за 

орендним зобов'язанням за статтею "Фiнансовi витрати". 

Виключення для невизнання на балансi активу з права користування 

Товариство використовує виключення та не визнає на балансi активи з права користування 

щодо: 

" короткострокових договорiв оренди; 

" договорiв оренди, за якими базовий актив має низьку вартiсть. 



Товариство застосовує виключення до договорiв оренди всiх груп активiв. 

При застосуваннi даного виключення короткостроковими вважаються договори оренди зi 

строком оренди до 365 днiв включно. Договори оренди, що передбачають опцiон на придбання 

базового активу не розглядаються як короткотермiновi. 

Товариство застосовує порiг 5 000 євро (гривневий еквiвалент на дату застосування 

виключення), при визначеннi базового активу з низькою вартiстю. 

За договорами оренди, до яких Товариство застосовує виключення, витрати визнаються в 

перiодi, до якого вони належать. 

Подальша оцiнка 

Пiсля дати початку оренди Товариство оцiнює всi актив з права користування за собiвартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї, накопиченого зменшення корисностi з коригуванням на 

суму переоцiнки орендних зобов'язань вiдображеної проти собiвартостi активу з права 

користування. 

Амортизацiя активу з права користування здiйснюється вiд дати початку оренди до кiнця строку 

корисного використання базового активу, якщо оренда передає Товариству право власностi на 

базовий (орендований) актив наприкiнцi строку оренди або якщо собiвартiсть активу з права 

користування вiдображає факт, що Товариство скористається можливiстю його придбати. В 

iнших випадках Товариство амортизує актив з права користування з дати початку оренди до 

бiльш ранньої з двох таких дат: кiнець строку корисного використання активу з права 

користування та кiнець строку оренди. 

Iншi вимоги до нарахування амортизацiї, визнання зменшення корисностi за активом з права 

користування аналогiчнi вимогам, що застосовуються до власних основних засобiв. 

Переоцiнка зобов'язань за договором оренди 

Товариство переоцiнює орендне зобов'язання у випадку суттєвого вiдхилення його балансової 

вартостi вiд оцiненої - бiльше, нiж на 10%. 

Товариство змiнює оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з 

використанням переглянутої ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 

" змiна строку оренди (у зв'язку з переглядом ймовiрностi виконання опцiону на 

продовження або дострокового припинення оренди); 

" змiна оцiнки можливостi придбання базового активу; 

" змiна платежiв, обумовлена змiною плаваючої процентної ставки. 

Товариство змiнює оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з 

використанням незмiнної ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 

" змiна сум, якi, як очiкується, будуть сплаченi за гарантiєю лiквiдацiйної вартостi; 

" змiна майбутнiх орендних платежiв внаслiдок змiни iндексу або ставки, що 

використовуються для визначення таких платежiв. 

Товариство вiдображає суму переоцiнки орендного зобов'язання як коригування активу з права 

користування (крiм випадку зменшення балансової вартостi активу з права користування до 

нуля). У випадку, коли балансова вартiсть активу з права користування зменшилася до нуля та 

вiдбувається подальше зменшення орендного зобов'язання, Товариство визнає решту суми у 

складi прибуткiв або збиткiв. 

Модифiкацiї договору оренди 

Товариство розглядає модифiкацiю договору оренди як окремий договiр оренди, якщо 

виконуються умови: 

" модифiкацiя збiльшує сферу дiї договору оренди, додаючи право на користування одним 

або бiльшою кiлькiстю базових активiв; 

" компенсацiя за договором збiльшується на суму, що вiдповiдає цiнi окремого договору за 

збiльшений обсяг з вiдповiдними коригуваннями, що вiдображають обставини конкретного 

договору. 

Для модифiкацiї договору оренди, яка не розглядається як окремий договiр оренди, на дату 

набрання чинностi модифiкацiєю, Товариство: 



" розподiляє компенсацiю, зазначену в модифiкованому договорi оренди; 

" визначає строки модифiкованої оренди; 

" переоцiнює орендне зобов'язання шляхом дисконтування переглянутих орендних 

платежiв iз використанням переглянутої ставки дисконтування. 

Переглянута ставка дисконтування визначається як вiдсоткова ставка, яка передбачена 

договором оренди для залишкового строку оренди або як додаткова ставка запозичення 

орендаря на дату набрання чинностi модифiкацiї оренди, якщо ставку вiдсотка, неявно 

передбачену в орендi, не можна легко визначити. 

Для модифiкацiї договору оренди, яка не розглядається як окремий договiр оренди, на дату 

набрання чинностi модифiкацiєю, Товариство: 

" зменшує балансову вартiсть активу з права користування на суму часткового або повного 

припинення оренди для модифiкацiї, що зменшує обсяг договору оренди; будь-який прибуток 

або збиток, пов'язаний iз частковим або повним припиненням оренди вiдображається за статтею 

"Iншi операцiйнi витрати" Звiту про прибутки та збитки; 

" вiдображає коригування активу з права користування з урахуванням усiх iнших 

модифiкацiй договору оренди. 

Товариство як орендодавець 

Товариство як орендодавець кожен з договорiв оренди класифiкує як фiнансову або операцiйну 

оренду. 

Дана класифiкацiя здiйснюється за станом на бiльш ранню з дат - дату заключення договору 

оренди або дату прийняття сторонами на себе зобов'язань щодо погоджених основних умов 

договору оренди, та переглядається лише у разi модифiкацiї договору оренди. 

Оренда класифiкується як фiнансова, якщо вона передає в основному всi ризики та вигоди, 

пов'язанi з правом власностi на базовий актив. В iншому випадку оренда класифiкується як 

операцiйна. 

Класифiкацiя оренди як фiнансової або операцiйної залежить вiд сутi операцiї, а не вiд форми 

договору. 

Фiнансова оренда 

Орендодавець визнає активи, утримуванi за угодами про фiнансову оренду, у своєму Балансi 

(Звiтi про фiнансовий стан) i подає їх як дебiторську заборгованiсть за сумою, що дорiвнює 

чистим iнвестицiям в оренду. 

Визнання фiнансового доходу має базуватися на моделi, що вiдображає сталу перiодичну норму 

прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в фiнансову оренду. 

Операцiйна оренда 

Орендодавець подає у своєму Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) активи, якi є об'єктом угоди 

про операцiйну оренду, згiдно з характером активу. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну 

оренду визнається в складi доходу на прямолiнiйнiй основi впродовж термiну оренди, якщо 

тiльки iнша систематична основа не дозволяє вiдображати в часi вигоди користувача, при 

застосуваннi якої вигода, отримана вiд зданого в оренду активу, зменшується. 

Первiснi прямi витрати, понесенi орендодавцями при веденнi переговорiв та укладаннi угоди 

про операцiйну оренду, слiд додавати до балансової вартостi орендованого активу та визнавати 

як витрати протягом строку оренди за такою самою основою, як дохiд вiд оренди. 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення 

корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного 

тестування Товариство визначає суму вiдшкодування активу.  

Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу або 

одиницi, що генерує грошовi кошти, за мiнусом витрат на продаж i вартостi його використання. 

Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує 

надходження коштiв i таке надходження коштiв, в основному, не залежить вiд iнших активiв або 

груп активiв. 



Коли балансова вартiсть активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму його 

вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася i його вартiсть списується до 

суми вiдшкодування. При оцiнцi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на вибуття 

очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки 

дисконту до оподатковування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й 

ризики, властивi цьому активу. При визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на 

реалiзацiю використовується вiдповiдна модель оцiнки.  

Товариство здiйснює свої розрахунки зменшення корисностi виходячи з детальних бюджетiв та 

прогнозних розрахункiв, якi готуються окремо для кожної одиницi, що генерує грошовi кошти в 

межах Товариства, на яку припадають iндивiдуальнi активи. Бюджети та прогнознi розрахунки 

зазвичай здiйснюються на перiод 5 рокiв. На перiод бiльшої тривалостi розраховуються ставки 

довгострокового зростання, що застосовуються до прогнозованих грошових потокiв пiсля 

п'ятого року. 

Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутках чи збитках того звiтного перiоду, в 

якому було виявлене таке зменшення корисностi. 

На кожну наступну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток вiд 

зменшення корисностi, визнаний щодо активу ранiше, вже не iснує або зменшився. При 

наявностi таких ознак Товариство оцiнює суму вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення 

корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо 

змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту 

визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансова вартiсть 

активу збiльшується до суми його вiдшкодування. Зменшення балансової вартостi активу, яке 

компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, вiдноситься на 

фiнансовий результат.  

Фiнансовi iнструменти 

Визнання фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий 

стан, коли воно стає стороною договору щодо вiдповiдного фiнансового iнструменту. Фiнансовi 

активи й фiнансовi зобов'язання, якi враховуються у звiтi про фiнансовий стан Товариства, 

представленi грошовими коштами i їх еквiвалентами, дебiторською й кредиторською 

заборгованiстю, iншими зобов'язаннями вiдповiдно до чинного законодавства та МСФЗ.  

Фiнансовi iнструменти визнаються та облiковуються вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". 

Фiнансовi активи Товариство класифiкує на такi групи:  

" фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю. 

Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових 

зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, оцiнених за справедливою 

вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу 

вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Витрати, що 

вiдносяться до придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за 

справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i 

збитки. 

Фiнансовi активи, економiчнi вигоди вiд використання яких очiкуються впродовж 12 мiсяцiв з 

дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та вiдображаються у складi 

оборотних активiв. Фiнансовi активи, економiчнi вигоди вiд використання яких очiкуються 

впродовж бiльш нiж 12 мiсяцiв з дати придбання або з дати балансу, визнаються 

довгостроковими та вiдображаються у складi необоротних активiв. 

Фiнансовi зобов'язання 



Фiнансовi зобов'язання Товариство класифiкує як такi, що в подальшому оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, за винятком:  

" фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток. Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, надалi 

оцiнюються за справедливою вартiстю;  

" фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового 

активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшої участi; 

" договорiв фiнансової гарантiї; 

" зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової; 

" умовної компенсацiї, визнаної набувачем при об'єднаннi бiзнесу, до якого застосовується 

МСФЗ 3. Така умовна компенсацiя надалi оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням 

змiн у прибутку або збитку. 

Первiсно довгостроковi фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює амортизованiй вартостi суми платежiв. У подальшому суми фiнансових зобов'язань 

вiдображаються за амортизованою вартiстю та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та 

вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень. 

Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань 

Товариство припиняє визнання фiнансового активу або частини фiнансового активу тiльки в 

тому випадку, коли вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача вiдповiдає 

критерiям припинення його визнання. 

Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:  

" спливає термiн дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або 

" воно передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення 

визнання. 

Товариство виключає фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi свого 

звiту про фiнансовий стан тодi й лише тодi, коли воно погашається: тобто тодi, коли 

зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термiн його 

виконання. 

Знецiнення фiнансових активiв 

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство створювало резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо 

всiх фiнансових активiв, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки, а 

також зобов'язань по наданню позик i договорiв фiнансової гарантiї. Такий резерв пiд 

знецiнення заснований на величинi очiкуваних кредитних збиткiв, пов'язаних з ймовiрнiстю 

дефолту протягом наступних 12 мiсяцiв, якщо не вiдбулося значного збiльшення кредитного 

ризику з моменту первiсного визнання. 

Очiкуванi кредитнi збитки (далi - "ECL") - це зважена за ймовiрнiстю оцiнка кредитних збиткiв. 

Кредитнi збитки оцiнюються як поточна вартiсть усiх недоотриманих сум грошових коштiв 

(тобто рiзниця мiж потоками грошових коштiв, що надходять до суб'єкта господарювання 

вiдповiдно до контракту та грошовими потоками, якi Товариство очiкує отримати). ECL 

дисконтуються за ефективною процентною ставкою фiнансового активу. 

Товариство застосовує спрощений пiдхiд МСФЗ 9 для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв 

(далi - "ECL"), який використовує очiкуваний збиток за весь перiод очiкуваного збитку для 

торгової дебiторської заборгованостi. Товариство вiдображає очiкуванi кредитнi збитки та змiни 

очiкуваних кредитних втрат на кожну звiтну дату, щоб вiдобразити змiни в кредитному ризику 

пiсля первiсного визнання. 

Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв торгова дебiторська заборгованiсть групувалася на 

базi загальних характеристик кредитного ризику та строку iснування заборгованостi.  

Вiдповiдно до МСФЗ 9 допустимi збитки оцiнюються за будь-якою з наступних основ: 

" 12-мiсячнi ECL: це ECL, якi є наслiдком можливих подiй протягом 12 мiсяцiв пiсля 

звiтної дати; 

" дiючi ECL: це ECL, що є результатом усiх можливих подiй протягом очiкуваного термiну 



дiї фiнансового iнструменту. 

При визначеннi того, чи збiльшився кредитний ризик фiнансового активу з моменту первiсного 

визнання та при оцiнцi ECL, Товариство вважає, що обгрунтована та пiдтримувана iнформацiя є 

актуальною та доступною без надмiрних витрат або зусиль. Це включає в себе як кiлькiсну, так i 

якiсну iнформацiю та аналiз, заснованi на iсторичному досвiдi Товариства та обгрунтованiй 

кредитнiй оцiнцi. 

Товариство вважає фiнансовий актив неплатоспроможним, коли малоймовiрно, що позичальник 

сплатить свої кредитнi зобов'язання перед Товариством в повному обсязi. 

На кожну звiтну дату Товариство визначає чи можуть бути фiнансовi активи вiднесенi до 

кредитно-знецiнених. Фiнансовий актив є "кредитно-знецiненим", коли вiдбулося одне або 

кiлька подiй, якi мають негативний вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового 

активу. 

Збитки вiд знецiнення, пов'язанi з торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, включаючи 

договiрнi активи, вiдображаються як частина iнших операцiйних витрат у звiтi про прибутки та 

збитки. 

Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi 

Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть спочатку 

враховується за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки мiнус оцiночний резерв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки. 

Товариство застосовує спрощений пiдхiд до оцiнки резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки для 

торгової дебiторської заборгованостi i активiв за договором, якi виникають внаслiдок операцiй, 

що належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15, за виключенням торгової дебiторської 

заборгованостi i активiв за договором за операцiями з пов'язаними сторонами та державними 

компанiями. 

Вiдповiдно до спрощеного пiдходу для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Товариство 

використовує коефiцiєнт погашення заборгованостi. Коефiцiєнт погашення заборгованостi 

встановлюється в залежностi вiд: 

" кiлькостi днiв прострочення торгової дебiторської заборгованостi (тобто скiльки днiв з 

моменту виникнення заборгованостi вона не оплачена); i 

" фiнансового стану дебiтора (тобто чи є дебiтор банкрутом, i чи вiдома керiвництву 

пiдприємства додаткова iнформацiя про те, що дебiторська заборгованiсть не буде погашена в 

майбутньому). 

Для дебiторської заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами та державними 

компанiями використовується коефiцiєнт кредитного ризику. 

На звiтну дату в залежностi вiд змiн в платiжнiй дисциплiнi покупця оновлюються iсторичнi 

ймовiрностi дефолтiв за минулi перiоди, що спостерiгаються, аналiзуються змiни в прогнозних 

оцiнках i на цiй основi переглядаються коефiцiєнти кредитного ризику. 

При нарахуваннi оцiночного резерву керiвництвом використовується також додаткова 

iнформацiя, яка пiддається аналiзу. 

Товариство проводить нарахування оцiночного резерву пiд збитки на кожну звiтну дату. 

Нарахованi суми оцiночного резерву вiдображаються в Звiтi про фiнансовий стан в складi 

активiв, а витрати по нарахуванню - в Звiтi про прибутки та збитки - в складi iнших операцiйних 

витрат. 

Коли дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi стає безнадiйною, вона списується за 

рахунок оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Повернення ранiше списаних сум 

кредитується у складi прибутку або збитку. 

Аванси виданi 

Аванси виданi враховуються за первинною вартiстю мiнус оцiночний резерв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки. Аванс вiдноситься в категорiю довгострокових активiв, якщо товари або 

послуги, за якi здiйснений аванс, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо аванс 



вiдноситься до активу, який при первинному визнаннi включається в категорiю необоротних 

активiв. Аванс списується на фiнансовий результат пiсля отримання послуг, до яких вiдноситься 

аванс, i капiталiзується у вартостi товарiв отриманих. Якщо iснує свiдчення того, що товари або 

послуги, до яких вiдноситься аванс, не будуть отриманi, вiдповiдне знецiнення признається у 

складi прибутку або збитку. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

До грошових коштiв Товариство вiдносить залишки грошових коштiв на рахунках в банках, 

готiвки в касi i депозити до запитання. 

Зобов'язання та забезпечення 

Товариство роздiляє короткостроковi (поточнi) (до 12 мiсяцiв) i довгостроковi (довше 12 

мiсяцiв) зобов'язання та забезпечення. 

Товариство здiйснює переведення частини довгострокових зобов'язань до складу 

короткострокових, коли за умовами договору до повернення цiєї частини суми боргу 

залишається менше 365 днiв вiд звiтної дати. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

" Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 

впродовж дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати; 

" Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання впродовж 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi 

або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем ймовiрностi буде 

потрiбний вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.  

Товариство створює єдине забезпечення на оплату вiдпусток працiвникам, який формується 

щомiсячно виходячи з фонду оплати працi. Вся сума нарахованого забезпечення на оплату 

вiдпусток визнається в складi поточних зобов'язань. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 

Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi нараховується, коли контрагент виконав свої 

зобов'язання за договором, i спочатку враховується за справедливою вартiстю, а надалi за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Аванси отриманi 

Аванси отриманi вiдображаються у розмiрi первiсно отриманих сум. Суми отриманих авансiв 

передбачається реалiзувати шляхом отримання доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства. 

Iншi поточнi зобов'язання 

До iнших поточних зобов'язань вiдносяться розрахунки з державними цiльовими фондами 

(лiкарнянi),за виконавчими листами,  за iншими зобов'язаннями тощо. 

Умовнi зобов'язання та активи 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до 

фiнансової звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчнi 

вигоди, не є значною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються в 

примiтках, якщо iснує значна ймовiрнiсть отримання економiчних вигiд.  

Визнання доходiв 

Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, робiт i послуг (дохiд за договорами з 

покупцями) визнається тодi, коли (або в мiру того, як) Товариство виконує свої обов'язки до 

виконання за договором шляхом передачi товарiв або послуг (тобто, активiв), якi пiдлягають 

поставцi покупцевi. В момент укладення договору Товариство визначає, чи виконує воно 

обов'язок до виконання протягом перiоду або в певний момент часу. Якщо обов'язок до 

виконання не виконується протягом перiоду, Товариство виконує обов'язок до виконання в 

певний момент часу. Товари або послуги вважаються переданими, коли (або в мiру того, як) 

покупець отримує контроль над ними. 

Для кожного обов'язку до виконання, виконуваного протягом перiоду, Товариство визнає 



виручку протягом перiоду, оцiнюючи ступiнь повноти виконання обов'язкiв до виконання. Для 

оцiнки ступеня виконання обов'язкiв до виконання Товариство застосовує методи результатiв i 

методи ресурсiв в залежностi вiд технологiчних особливостей виробничого процесу i / або 

технологiчних характеристик товарiв або послуг, а також економiчної доцiльностi. 

Виручка оцiнюється як частина цiни угоди (яка виключає оцiнки змiнного вiдшкодування, якi є 

обмеженими), що розподiляється на обов'язок до виконання, коли (або в мiру того, як) цей 

обов'язок до виконання виконується, без податку на додану вартiсть (ПДВ). 

Контрактний актив являє собою право на винагороду в обмiн на товари чи послуги, якi 

Товариство передає клiєнту, коли це право обумовлено чимось iншим, нiж час. 

Станом на 31 грудня 2020 i 31 грудня 2019 року сума таких активiв є несуттєвою та 

представлена в сумi торгової та iншої дебiторської заборгованостi балансу (звiту про фiнансовий 

стан). 

Торгова дебiторська заборгованiсть - є правом Товариства на компенсацiю, яке є безумовним 

(тобто, настання моменту, коли така компенсацiю стає належною до оплати, обумовлене тiльки 

часом). 

Контрактне зобов'язання являє собою зобов'язання передати товари або послуги клiєнтовi, за якi 

Товариство отримало вiд клiєнта компенсацiю (або настав строк сплати такої суми). Станом на 

31 грудня 2020 року i 31 грудня 2019 року такi зобов'язання вiдображаються у складi статтi 

Поточна кредиторська заборгованiсть за аванси отриманi в балансi (звiтi про фiнансовий стан). 

Основна дiяльнiсть Товариства пов'язана з реалiзацiєiю послуг з розподiлу електроенергiї. Окрiм 

основного доходу вiд реалiзацiї послуг з розподiлу електроенергiї, Товариство одержує доходи 

вiд надання наступних видiв робiт та послуг: 

" послуги з приєднання електроустановок споживачiв; 

" реактивна електроенергiя;  

" електромонтажнi та випробувальнi роботи; 

" роботи пов'язанi з лiцензованою дiяльнiстю (узгодження проектiв, обстеження та 

пiдключення споживачiв, позапланова технiчна перевiрка засобiв облiку тощо); 

" послуги сумiсної пiдвiски (ВОЛЗ); 

" освiтнi послуги навчально-курсового комбiнату; 

" послуги автотранспорту. 

В 2020 роцi АТ "Прикарпаттяобленерго" здiйснювало дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї 

(передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами), а також надавало iншi 

послуги. 

Особливiстю розподiльчих компанiй, що є суб'єктами природних монополiй, є державне 

регулювання, зокрема встановлення тарифу регулятором - Нацiональною комiсiєю, що здiйсняю 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Наразi застосовується 

пiдхiд "витрати-плюс". Необхiдна виручка ОСР включає покриття витрат, в тому числi на 

придбання електроенергiї для компенсацiї технологiчних втрат, податкову амортизацiю, 

прибуток, достатнiй для виконання iнвестпрограми разом з iншими джерелами, та податок на 

прибуток; 

Вiдпуск електричної енергiї споживачам вiдбувався за роздрiбними тарифами, визначеними на 

основi: 

" тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї та структура витрат вказаних тарифiв 

для АТ "Прикарпаттяобленерго", як лiцензiата з розподiлу електричної енергiї на 2020 рiк 

установлювалися Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг та затверджувалися вiдповiдними постановами Регулятора. 

За  перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року НКРЕКП тричi затверджувала тарифи на 

послуги з розподiлу електричної енергiї. 

" З 01.01.2020 року тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї для 1 класу напруги 

становив 133,52 грн/МВт*год та для 2 класу напруги - 935,98 грн/МВт*год.  

З 01.08.2020 року НКРЕКП були встановленi наступнi тарифи на послуги з розподiлу 



електричної енергiї: для 1 класу напруги - 129,00 грн/МВт*год та для 2 класу напруги - 930,25 

грн/МВт*год. Зниження вищевказаних тарифiв пов'язано зi зменшенням витрат, пов'язаних з 

купiвлею електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її 

розподiл та збiльшенням витрат на послуги оператора передачi i послуг з диспетчерського 

управлiння.  

З 01.09.2020 року знову змiнено тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї у зв'язку iз 

збiльшенням витрат на ремонт, вiдповiдно тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї 

для 1 класу напруги  склали 132,89 грн/МВт*год та для 2 класу напруги - 970,92 грн/МВт*год. 

Послуги з приєднання розраховувались за ставками, встановленими постановами НКРЕКП: вiд 

22.11.2019р. № 2460 "Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання на 2020 рiк" та 

вiд 22.11.2019р. № 2461 "Про затвердження ставок плати за нестандартне приєднання 

потужностi та ставок плати за лiнiйну частину приєднання на 2020 рiк". 

Вартiсть додаткових робiт i послуг, пов'язаних з лiцензованою дiяльнiстю, розраховувалась 

згiдно затвердженої постановою НКРЕКП вiд 29.12.2017р. № 1618 "Методикою розрахунку 

вартостi робiт з пiдключення електроустановок споживачiв до електричних мереж лiцензiата та 

iнших додаткових робiт i послуг, пов'язаних iз лiцензованою дiяльнiстю" зi змiнами. 

Вартiсть iнших робiт i послуг розраховувалась з використанням ГНД 34.05.102-2003 "Правила 

визначення вартостi ремонту i технiчного обслуговування електричних мереж", затвердженими 

Мiнпаливенерго України вiд 22.12.2003р. №770 зi змiнами та iнших нормативних документiв. 

Визнання витрат 

Витрати враховуються згiдно методу нарахування. Витрати визнаються в разi зменшення 

майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, 

якi можуть бути надiйно оцiненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного 

перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то 

витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу їх вартостi мiж вiдповiдними звiтними 

перiодами. 

Акцiонерний капiтал  

Простi акцiї, емiтованi Товариством, класифiкуються як власний капiтал. 

Податок на прибуток 

У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток були нарахованi вiдповiдно до вимог 

податкового законодавства України, яке було чинним або фактично набуло чинностi станом на 

звiтнi дати. Витрати з податку на прибуток в звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний 

дохiд) складаються з поточного податку та змiн у сумi вiдстрочених податкiв. 

Поточний податок на прибуток 

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (i 

податкового законодавства), якi набутили чинностi або фактично дiяли на звiтну дату. Поточний 

податок на прибуток розраховується вiдповiдно до українського податкового законодавства. 

Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок нараховується за методом балансових зобов'язань i визнається вiдносно 

податкових тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань в фiнансовiй 

звiтностi i вiдповiдних податкових баз, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного 

прибутку. 

Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається по всiм оподатковуваним тимчасовим 

податковими рiзницям, крiм випадкiв, коли: 

" вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу, 

або активу чи зобов'язання в господарської операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу i яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток 

або збиток; 

" вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та 

асоцiйованi пiдприємства, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо можна 



контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, i iснує значна ймовiрнiсть того, що 

тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються по всiм тимчасовим рiзницям, якi пiдлягають 

вирахуванню, невикористаними податковими пiльгами та невикористаним податковим 

збитками, в тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний 

прибуток, вiдносно якого можна бути застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає 

вирахуванню, невикористанi податковi пiльги та невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, 

коли: 

" вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, якi пiдлягають 

вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, що виникло не 

внаслiдок об'єднання бiзнесу, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на 

бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; 

" вiдносно тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi 

пiдприємства, а також iз часткою участi в спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи 

визнаються, тiльки якщо iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть 

вiдшкодованi в осяжному майбутньому та буде мати мiсце оподатковуваний прибуток, вiдносно 

якого можна застосувати тимчасовi рiзницi. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i 

зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного 

прибутку, який дозволить використати всi або частину цих активiв. Невизнанi ранiше 

вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату й визнаються тодi, коли 

виникає значна ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що 

дозволить використати вiдстроченi податковi активи. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як 

передбачається, будуть застосовуватися в тому звiтному роцi, у якому актив буде реалiзований, 

а зобов'язання погашене, на основi податкових ставок (i податкового законодавства), якi за 

станом на звiтну дату були прийнятi або фактично прийнятi. 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, визнаних не в складi прибуткiв або 

збиткiв, також не визнається в складi прибуткiв або збиткiв. Статтi вiдстрочених податкiв 

визнаються у вiдповiдностi до операцiй за якими вони виникають або в складi iншого сукупного 

доходу, або безпосередньо в капiталi. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного 

юридичного права зараховувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових 

зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим 

податковим органом тому самому суб'єкту господарювання. 

Податок на додану вартiсть 

Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), 

крiм таких випадкiв:  

" ПДВ, що виникає при придбаннi активiв або послуг, не вiдшкодовується фiскальним 

органом; у такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або в складi 

витрат, залежно вiд обставин;  

" дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується фiскальним органом або 

виплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, 

вiдображеної в звiтi про фiнансовий стан.  

У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток 

вiд знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi, включаючи ПДВ. 

Iншi податки, крiм податку на прибуток i податку на додану вартiсть, вiдображаються як 

компонент операцiйних витрат. 

Виплати працiвникам 

Короткостроковi виплати працiвникам - це виплати працiвникам (окрiм виплат при звiльненнi 



працiвникiв), що, як очiкується, будуть сплаченi у повному обсязi впродовж дванадцяти мiсяцiв 

пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якому працiвники надають вiдповiднi послуги. 

Короткостроковi виплати працiвникам включають заробiтну плату, внески на соцiальне 

забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпуски, виплати за тимчасовою непрацездатнiстю та 

премiювання. 

 

Примiтка 6. Новi положення облiку та переглянутi стандарти 

Нижче наводяться новi стандарти, поправки i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не 

вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр 

застосувати цi стандарти, поправки i роз'яснення, у разi необхiдностi, з дати їх вступу в силу. 

МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти" 

В травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти", новий 

всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання 

визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн 

замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ 

(IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя i 

страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування). 

Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi 

моделi облiку договорiв страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На 

вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових 

полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи всi 

доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена 

наступним: 

Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з умовами прямої участi (Метод змiнної 

винагороди). 

Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових 

договорiв. 

МСФЗ 17 набуває чинностi для звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля 

цiєї дати, при цьому вимагається надавати порiвняльну iнформацiю. Допускається дострокове 

застосування за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого 

застосування МСФЗ 17 або ранiше. Даний стандарт не застосовний до дiяльностi Компанiї. 

Змiни до МСБО 1 "Класифiкацiя зобов'язань як короткострокових або довгострокових" 

У сiчнi 2020 року Рада з МСФЗ оприлюднила змiни до пунктiв 69-76 МСБО 1, якi пояснюють 

вимоги щодо класифiкацiї зобов'язань як короткострокових або довгострокових. Змiни 

пояснюють наступне: 

" що мається на увазi пiд правом вiдтермiнувати врегулювання зобов'язань; 

" право вiдтермiнувати врегулювання зобов'язань має iснувати на кiнець звiтного перiоду; 

" на класифiкацiю зобов'язань не впливає ймовiрнiсть того, що органiзацiя виконає своє 

право на вiдтермiнування врегулювання зобов'язання; 

" умови зобов'язання не будуть впливати на його класифiкацiю лише в тому випадку, якщо 

похiдний iнструмент, вбудований у конвертоване зобов'язання, сам по собi є iнструментом 

власного капiталу. 

Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року або 

пiсля цiєї дати, i застосовуються ретроспективно. Очiкується, що цi змiни не матимуть значного 

впливу на Компанiю. 

Змiни до МСФЗ 3 "Посилання на концептуальнi основи" 

У травнi 2020 року Рада з МСФЗ ухвалила змiни до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" - "Посилання 

на концептуальнi основи". Метою цих змiн є замiна посилань на "Концептуальну основу 

фiнансової звiтностi", видану в 1989 роцi, посиланнями на "Концептуальну основу фiнансової 

звiтностi", випущену в березнi 2018 року, без внесення iстотних змiн до вимог стандарту. 

Рада також додала виняток з принципу визнання в МСФЗ 3, щоб уникнути настання 



потенцiйних прибуткiв або збиткiв "2-го дня" для зобов'язань та умовних зобов'язань, якi 

стосувались би сфери застосування МСБО 37 або Тлумачення КТМФЗ 21 "Обов'язковi платежi", 

якщо б вони виникли в рамках окремих операцiй. 

Водночас Рада вирiшила уточнити iснуючi вимоги МСФЗ 3 до умовних активiв, на якi замiна 

посилань на "Концептуальну основу фiнансової звiтностi" не вплине.  

Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або 

пiсля цiєї дати, i застосовуються перспективно. 

Змiни до МСБО 16 "Основнi засоби: надходження до використання за призначенням" 

У травнi 2020 року Рада з МСФЗ видала документ "Основнi засоби: надходження до 

використання за призначенням", який забороняє суб'єктам господарювання вiднiмати вiд 

первiсної вартостi об'єкта основних засобiв будь-якi надходження вiд продажу товарiв, 

вироблених в процесi доставки об'єкта до мiсця розташування та доведення його до стану, 

необхiдного для його експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва. 

Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2022 року або 

пiсля цiєї дати, i повиннi застосовуватися ретроспективно до тих об'єктiв, якi стали доступними 

для використання на дату початку (або пiсля) найбiльш раннього з представлених у фiнансовiй 

звiтностi перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує цi змiни. Очiкується, що цi змiни не 

матимуть значного впливу на Компанiю. 

Змiни до МСБО 37 "Обтяжливi контракти - витрати на виконання контрактiв" 

У травнi 2020 року Рада з МСФЗ внесла змiни до МСБО 37, в яких пояснюється, якi витрати 

суб'єкт господарювання повинен враховувати при оцiнцi того, чи є договiр обтяжливим або 

збитковим. 

Змiни передбачають застосування пiдходу, заснованого на "витратах, безпосередньо пов'язаних 

з договором". Витрати, безпосередньо пов'язанi з договором на реалiзацiю товарiв чи послуг, 

включають як додатковi витрати на виконання цього договору, так i розподiленi витрати, 

безпосередньо пов'язанi з виконанням договору. Загальнi та адмiнiстративнi витрати не пов'язанi 

безпосередньо з договором i тому виключаються, крiм випадкiв, якщо вони явно 

вiдшкодовуються контрагентом за договором. 

Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2022 року або 

пiсля цiєї дати. Очiкується, що цi змiни не матимуть значного впливу на Компанiю. 

Змiни до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - дочiрнє 

пiдприємство, яке вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

У рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з МСФЗ 

ухвалила змiни до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

Вiдповiдно до даних змiн, дочiрнє пiдприємство, яке вирiшує застосовувати пункти D16(a) 

МСФЗ 1, має право оцiнювати накопиченi курсовi рiзницi з використанням сум, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi материнського пiдприємства, виходячи з дати переходу материнського 

пiдприємства на МСФЗ. Цi змiни також застосовнi до асоцiйованих органiзацiй i спiльних 

пiдприємств, якi вирiшують застосовувати пункти D16(a) МСФЗ 1 

Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2022 року або 

пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Очiкується, що цi змiни не матимуть 

значного впливу на Компанiю. 

Змiни до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - комiсiї при проведеннi "тесту 10%" у випадку 

припинення визнання фiнансових зобов'язань 

У рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з МСФЗ 

ухвалила змiни до МСФЗ 9. В змiнах пояснюються суми комiсiй, яку суб'єкт господарювання 

враховує при оцiнцi того, чи суттєво вiдрiзняються умови нового або змiненого фiнансового 

зобов'язання вiд умов первiсного фiнансового зобов'язання. Цi суми включають тiльки тi комiсiї, 

якi були виплаченi або отриманi мiж конкретним кредитором i позичальником, включаючи 

комiсiю, сплачену або отриману кредитором або позичальником вiд iменi iншої сторони. Суб'єкт 

господарювання повинен застосувати цi змiни до фiнансових зобов'язань, якi були модифiкованi 



або замiненi на дату початку (або пiсля неї) рiчного звiтного перiоду, в якому суб'єкт 

господарювання вперше застосовує цi змiни. 

Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2022 року або 

пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Очiкується, що цi змiни не матимуть 

значного впливу на Компанiю. 

Змiни до МСБО 41 "Сiльське господарство" - оподаткування при оцiнцi справедливої вартостi 

У рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з МСФЗ 

ухвалила змiни до МСБО 41 "Сiльське господарство". Цi змiни виключають вимогу в пунктi 22 

МСБО 41 про те, що суб'єкти господарювання не включають до розрахунку грошовi потоки, 

пов'язанi з оподаткуванням, при оцiнцi справедливої вартостi активiв, якi вiдносяться до сфери 

застосування МСБО 41. 

Суб'єкт господарювання повинен застосовувати цi змiни перспективно до оцiнки справедливої 

вартостi на початку (або пiсля неї) першого рiчного звiтного перiоду, що починається 1 сiчня 

2022 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Очiкується, що цi змiни не 

матимуть впливу на Компанiю. 

Змiни до МСФЗ 16 "Поступки за орендою, пов'язанi з пандемiєю COVID-19"  

28 травня 2020 р. Рада з МСФЗ випустила змiни до МСФЗ 16 "Оренда" - "Поступки з оренди, 

пов'язанi з пандемiєю COVID-19".  

Данi змiни передбачають звiльнення для орендарiв вiд застосування вимог МСФЗ 16 в частинi 

облiку модифiкацiй договорiв оренди у випадку надання поступок з оренди, якi виникають 

внаслiдок прямої дiї пандемiї COVID-19. 

Орендар може прийняти рiшення не аналiзувати, чи є поступки з орендою, наданi орендодавцем 

у зв'язку з пандемiєю COVID-19, модифiкацiєю договору оренди. 

Орендар, який приймає таке рiшення, має врахувати будь-яку змiну орендних платежiв, 

зумовлену поступкою з оренди, пов'язаною з пандемiєю COVID-19, аналогiчно тому, як ця змiна 

вiдбилася б в облiку вiдповiдно до МСФЗ 16, якби вона не була модифiкацiєю договору оренди. 

Данi змiни застосовується щодо рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 1 червня 2020 р. або пiсля 

цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Данi змiни не вплинули на фiнансову звiтнiсть 

Товариства. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.  

Примiтка 7. Виправлення помилок попереднiх перiодiв 

Деякi суми наведеннi у фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк були скоригованi з метою виправлення 

помилок попереднiх перiодiв. Зазначенi рiзницi виникли внаслiдок вiдображення переоцiнки 

основних засобiв Товариства, яка була здiйснена станом на 30.09.2019 року, але не була 

вiдображена в облiку в 2019 роцi. Складанню фiнансової звiтностi за 2020 рiк передувало 

внесення змiн до нього.  

Вплив коригувань на баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року: 

 До коригування на 31.12.2019 Коригування Пiсля коригування на 31.12.2019 

Активи    

Основнi засоби 1 973 340 1 285 874 3 259 214 

первiсна вартiсть 4 859 675 23 355 919 28 215 594 

Знос (2 886 335) (22 070 045) (24 956 380) 

Власний капiтал    

Капiтал у дооцiнках 664 725 1 255 503 1 920 228 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1 029 687 (379 373) 650 314 

Зобов'язання    

Вiдстроченi податковi зобов'язання 9 179 409 744 418 923 

Вплив змiн на фiнансовi результати 2019 року: 

 До коригування за 2019 рiк Коригування Пiсля коригування за 2019 рiк 

Iншi доходи  7 852 5 890 13 742 

Iншi витрати 4 094 395 894 399 988 

Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток) 268 944 (390 004) (121 



060) 

(Витрати) доходи з податку на прибуток (59 216) 10 631 (48 585) 

Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток) 209 728 (379 373) (169 645) 

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю за 2019 рiк 2,02371 -

 (1,63694) 

Вiдхилення, пов'язанi з донарахуванням амортизацiї пiсля проведення переоцiнки, якi виникли в 

4 кварталi 2019 року виправлено у звiтностi за 2020 рiк, як не суттєвi. 

Примiтка 8. Нематерiальнi активи 

 Права користування природними ресурсами Авторськi та сумiжнi з ним права

 Всього 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2018р.: - 20 336 20 336 

Первiсна вартiсть 58 45 841 45 899 

Накопичена амортизацiя (58) (25 505) (25 563) 

Надходження  15795 15795 

Вибуття первiсна вартiсть  (698) (698) 

Вибуття накопичена амортизацiя  698 698 

Амортизацiйнi нарахування  (7140) (7140) 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2019р.: - 28 991 28 991 

Первiсна вартiсть 58 60 938 60 996 

Накопичена амортизацiя (58) (31 947) (32 005) 

Надходження  14 633 14 633 

Амортизацiйнi нарахування  (11 120) (11 120) 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2020р.: - 32 504 32 504 

Первiсна вартiсть 58 75 570 75 629 

Накопичена амортизацiя (58) (43 066) (43 125) 

Амортизацiя нематерiальних активiв, нарахована за 2020 i 2019 роки, включена у наступнi статтi 

звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд): 

 2020 2019 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 10 492 6 433 

Адмiнiстративнi витрати  628 707 

Всього 11 120 7 140 

Примiтка 9. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

 Балансова вартiсть на 1 сiчня Надходження Вибуття Балансова вартiсть на 31 

грудня 

2019 рiк     

Капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби 97 136 487 485 407 990 176 631 

Капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи 944 19 841 15 795 4 990 

Всього 98 080 507 326 423 785 181 621 

2020 рiк     

Капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби 176 631 407 520 462 740 121 411 

Капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи 4 990 9 667 14 657 - 

Всього 181 621 417 187 477 397 121 411 

Примiтка 10. Основнi засоби 

 Земельнi дiлянки Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та 

обладнання Транс-портнi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби*

 Всього 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2018р. 9 332 1 157 713 512 410 50 994 3 481 568

 1 734 498 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 9 332 2 876 760 1 436 320 113 999 10 323 22 

595 4 469 329 

Знос - (1 719 047) (923 910) (63 005) (6 842) (22 027) (2 734 831) 



Надходження  218 603 170 116 25 508 2 299 3 624 420 150 

Вибуття: первiсна (переоцiнена) вартiсть  (5) (2 438) (13 680) (12 771) (166) (745)

 (29 805) 

Вибуття: знос  2 070 12 764 11 117 149 542 26 642 

Переоцiнка 22 777 999 463 235 760 24 805 3 067 - 1 285 872 

Амортизацiя - (58 626) (101 893) (12 245) (1 166) (3 618) (177 548) 

Iншi змiни первiсної (переоцiненої) вартостi - - 5 (9) 3 4 3 

Iншi змiни зносу - (288) (310) 2 (2)  (598) 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2019р. 32 104 2 316 497 815 172 87 401 7 665 375

 3 259 214 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 32 104 11 886 917 15 703 671 543 199 24 215 25 

488 28 215 594 

Знос - (9 570 420) (14 888 499) (455 798) (16 550) (25 113) (24 956 380) 

Надходження - 237 919 225 196 3 798 1 433 6 500 474 846 

Вибуття: первiсна (переоцiнена) вартiсть - (2 373) (11 359) (48 572) (166) (341)

 (62 811) 

Вибуття: знос - 1 192 9 665 42 635 128 341 53 961 

Амортизацiя - (223 829) (147 989) (33 122) (2 532) (6 543) (414 015) 

Iншi змiни первiсної (переоцiненої) вартостi - - (7) 6 3 - 2 

Iншi змiни зносу - (1 036) (417) (7) (2) - (1 462) 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2020р. 32 104 2 328 612 890 261 52 139 6 572 47

 3 309 735 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 32 104 12 122 463 15 917 501 498 431 25 485 31 

647 28 627 631 

Знос - (9 794 093) (15 027 240) (446 292) (18 956) (31 315) (25 317 896) 

* Переоцiнка об'єктiв даної групи не проводилася. 

Станом на 30 вересня 2019 року основнi засоби були оцiненi незалежним оцiнювачем - ТОВ 

"ДЕЛОЙТ i ТУШ" (м. Київ, Україна), з використанням ринкової пiдходу для операцiйного 

неспецiалiзованого та надлишкового майна та витратного, доходного (тестування на наявнiсть 

зовнiшнього знецiнення) пiдходу для спецiалiзованих активiв. 

Визнаний ефект переоцiнки об'єктiв основних засобiв склав 1 285 874 тисяч гривень. Змiна 

вартостi вiд переоцiнки у сумi 390 004 тисяч гривень (уцiнка, дооцiнка за рахунок попереднiх 

уцiнок) була вiдображена у звiтi про прибуток (збиток) та 1 675 878 тисяч гривень (дооцiнка, 

уцiнка за рахунок попереднiх дооцiнок) - у звiтi про iншiй сукупний дохiд (примiтка 32). 

На 31 грудня 2020 року Товариство використовує у своїй дiяльностi повнiстю замортизованi 

основнi засоби первiсною вартiстю 29 252 тисяч гривень (31 грудня 2019 р. - 23 094 тисяч 

гривень). 

Балансова вартiсть об'єктiв соцiальної iнфраструктури та iнших невиробничих активiв станом на 

31 грудня 2020 року становила 285 тисяч гривень (31 грудня 2019 р. - 306 тисяч гривень). Данi 

об'єкти вiднесено до групи "Iншi основнi засоби". Цi активи, в основному, включають житловi 

будинки.  

Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартiсть основних засобiв, переданих у заставу для 

забезпечення зобов'язань по банкiвських кредитах становить 561 827 тис. грн., на 31.12.2019 

року вона становила 172 862 тис. грн. 

Примiтка 11. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

Iнвестицiї в пiдприємства, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 

станом на 31 грудня 2020 року i на 31 грудня 2019 року представленi наступним чином: 

  2020 2019 

Назва пiдприємства Основна дiяльнiсть голосiв, % Сума голосiв, % Сума 

ТзОВ Редакцiя газети "Репортер" 

(м. Iвано-Франкiвськ) Видання газет  24,9 322 24,9 303 



ДП "Прикарпаттяенергосервiс" (м. Iвано-Франкiвськ) Посередництво в розмiщеннi реклами в 

засобах масової iнформацiї 100 - 100 - 

Рух iнвестицiй, що вiдображенi за методом участi в капiталi протягом 2019 року та 2020 року: 

 2020 2019 

Сальдо на 1 сiчня 303 249 

Дохiд вiд участi в капiталi 19  54 

Сальдо на 31 грудня 322 303 

Нижче представлена узагальнена фiнансова iнформацiя по ТзОВ Редакцiя газети "Репортер" (м. 

Iвано-Франкiвськ) 

 2020 2019 

Оборотнi активи 1 330 1 108 

Необоротнi активи 120 120 

Поточнi зобов'язання 940 791 

Виручка вiд реалiзацiї 972 1141 

Прибуток пiсля оподаткування за рiк 74 219 

Частка в прибутку Товариства 19 54 

Рух iнших фiнансових iнвестицiй якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки чи 

збитки за 2020, та 2019 роки наведено нижче: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Акцiї (721) 721 

Резерв знецiнення фiнансових iнвестицiй (721) (721) 

Всього - - 

Не iснує будь-яких контрактних угод, якi можуть вимагати вiд АТ "Прикарпаттяобленерго" 

надати фiнансову пiдтримку ДП "Прикарпаттяенергосервiс" (i навпаки), в тому числi подiї чи 

обставини, що можуть призвести суб'єкт господарювання до збитку. 

Примiтка 12. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

 31.12.2020 31.12.2019 

За розрахунках з працiвниками за виданими позиками 1 966 2 173 

Ефект дисконтування (168) (80) 

Всього 1 798 2 093 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками за виданими позиками не 

передбачає номiнальної процентної ставки i дисконтується до її чистої приведеної вартостi з 

використанням ефективної процентної ставки, що на дату реструктурування приблизно 

дорiвнює дiючим нормам доходностi фiнансових iнструментiв, що мають в основному такi самi 

умови та характеристики, включаючи якiсть кредитiв, залишковий строк погашення з 

фiксованою договiрною ставкою, залишковий строк погашення основної суми, а також валюту. 

Реструктуризованi заборгованостi були дисконтованi до приведеної вартостi з використанням 

процентних ставок 3,6% - 13,2%. 

Примiтка 13. Запаси 

 2020 2019 

Сировина i матерiали 17 691 17 487  

Паливо-мастильнi матерiали 2 579 2 867 

Будiвельнi матерiали 227 513 

Запаснi частини 6 287 6 146 

Товари 512 513 

Готова продукцiя 633 524 

Iншi 2 228 2 435 

Всього 30 157 30 485 

Примiтка 14. Поточна дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги представлена таким чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 



За електричну енергiю, в т.ч. 19 261 13 074 

- заборгованiсть юридичних осiб 16 585 11 198 

- заборгованiсть фiзичних осiб 2 676 1 876 

За послугу з розподiлу електроенергiї 103 239 6 944 

За реактивну енергiю 4 000 3 051 

Iнша 3 762 3 280 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (11 284) (11 715) 

Всього 118 978 14 634 

В середньому, контрактний термiн погашення дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, 

роботи, послуги складає 30 днiв. 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами представлена таким чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 

За розрахунками за електроенергiю 13 234 5 653 

За роботи i послуги 1 201 17 748 

За розрахунками щодо запасiв 1 015 7 584 

За розрахунками щодо необоротних активiв 65 636 56 578 

Iнша 50 49 

Всього 81 136 87 612 

Iнша дебiторська заборгованiсть представлена таким чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 75 521 70 712 

в т.ч. розрахунки за векселями 61 804 61 804 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (69 848) (64 060) 

Всього 5 673 6 652 

У сумi резерву очiкуваних кредитних збиткiв вiдбулися наступнi змiни: 

 2020 2019 

На 1 сiчня: (75 775) (101 540) 

Нараховано за звiтний перiод (5 968) (736) 

Сторновано невикористану суму у звiтному роцi - 26 295 

Використано у звiтному перiодi 611 206 

На 31 грудня: (81 132) (75 775) 

Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської 

заборгованостi наведено нижче: 

 31.12.2020 31.12.2019 

 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша дебiторська заборгованiсть

 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша дебiторська заборгованiсть 

Не прострочена заборгованiсть 127 591 5 673 10 882 22 241 

Прострочена заборгованiсть 224 5 788 15 467 48 471 

- до 90 днiв 603 5 788 701 6 652 

- вiд 90 до 180 днiв  244 - 1 223  

- вiд 180 до 360 днiв 1 600 - 4 504  

- вiд 360днiв 130 262 64 060 9 039 41819 

Всього дебiторська заборгованiсть (11 284) 75 521 26 349 70 712 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв (11 284) (69 848) (11 715) (64 060) 

Всього 118 978 5 673 14 634 6 652 

Примiтка 15. Грошi та їх еквiваленти 

 31.12.2020 31.12.2019 

Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 12 707 13 448 

Грошовi кошти у касi 27  34 

Банкiвськi депозити - 42 106 

Грошовi кошти в дорозi 1 6 



Всього 12 735 55 594 

Усi грошовi кошти та їх еквiваленти деномiнованi в гривнях. Усi залишки на банкiвських 

рахунках не простроченi i не знецiненi. 

Станом на 31 грудня 2020 року не iснує обмежень щодо використання коштiв на поточних 

рахунках у банках. 

Примiтка 16. Власний капiтал 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 

Статутний (акцiонерний) капiтал АТ "Прикарпаттяобленерго" складається зi 103 635 500 (сто 

три мiльйони шiстсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот) простих iменних бездокументарних акцiй 

номiнальною вартiстю 0,25 грн за акцiю, що становить 25 908 875,00 (двадцять п'ять мiльйонiв 

дев'ятсот вiсiм тисяч вiсiмсот сiмдесят п'ять) грн. Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої 

частини статутного капiталу немає. Кiлькiсть акцiй упродовж 2020 i 2019 рокiв не змiнювалася. 

Перелiк акцiонерiв, що володiють пакетом акцiй, номiнальна вартiсть якого складає 10 вiдсоткiв 

та бiльше статутного капiталу наведено нижче: 

 31.12.2020 31.12.2019 

 Кiлькiсть акцiй, шт. Частка володiння,% Кiлькiсть акцiй, шт.  Частка володiння,% 

LEX PERFECTA LIMITED  25 908 800 24,9999 25 908 800 24,9999 

MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED 25 908 800 24,9999 25 908 800 24,9999 

ZOCATINI ENTERPRISES LTD 12 965 265 12,5104 12 965 265 12,5104 

MIOSARIA COMMERCIAL LTD 12 965 266 12,5104 12 965 266 12,5104 

KERELIO COMMERCIAL LIMITED 13 181 963 12,7195 13 181 963 12,7195 

Iншi акцiонери 12 705 406 12,2599 12 705 406 12,2599 

Всього 103 635 500 100 103 635 500 100 

Кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами) Товариства є: Генадiй Боголюбов i 

Суркiс Iгор Рахмiльович. 

Капiтал у дооцiнках 

 Дата погашення 

На 31 грудня 2018 року 668 015 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 1 675 878 

Вплив податку на прибуток вiд переоцiнки необоротних активiв (420 375) 

Використання дооцiнки необоротних активiв (3 290) 

На 31 грудня 2019 року 1 920 228 

Використання дооцiнки необоротних активiв (5 184) 

На 31 грудня 2020 року 1 915 044 

У складi додаткового капiталу Товариство облiковує Фонд розвитку виробництва. Станом на 

31.12.2020 р. i на 31.12.2019 р. його сума складає - 242 566 тис.грн. Змiн у складi додаткового 

капiталу у 2020 i 2019 роках не було.  

Змiн у складi резервного капiталу у 2020 i 2019 роках не було. Станом на 31.12.2020 р. i на 

31.12.2019 р. його сума складає - 6 477 тис.грн. 

Примiтка 17. Короткостроковi кредити банкiв 

Всi короткостроковi кредити банкiв є забезпеченими та виданi в гривнях: 

 Непогашена поточна частина Вiдсоткова ставка,% 

На 31 грудня 2020 року   

Кредит (овердрафт) в банку 1 38 200 13-15,6 

Кредит (овердрафт) в банку 2 30 000 11,5 

Кредит (овердрафт) в банку 3 12 000 13-17,5 

Всього 80 200  

На 31 грудня 2019 року   

Кредит (овердрафт) в банку 1 30 000 18,83 

Кредит (овердрафт) в банку 2 58 250 20 

Всього 88 250  



Забезпеченням для отриманих кредитiв були: 

 2020 р. 2019р. 

Основнi засоби 561 827 172 862 

Всього 561 827 172 862 

 

Примiтка 18. Поточна кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена наступним чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Заборгованiсть за куповану електроенергiю 14 085 4 994 

Заборгованiсть за товаро-матерiальнi цiнностi 4 247 502 

Заборгованiсть за роботи та послуги 19 487 16 435 

Iнша заборгованiсть 1 381 59 

Всього 39 200 21 990 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом представлена наступним чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Податок на додану вартiсть 20 447 15 020 

Податок на прибуток  6 225 13 745 

Податок на доходи фiзичних осiб 8 037 4 005 

Вiйськовий збiр 736 368 

Iншi податки та збори 218 261 

Всього 35 663 33 399 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами представлена наступним чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 

За електроенергiю 2 586 2 699 

За реактивну електроенергiю 493 488 

За послугу з розподiлу електроенергiї 14 967 43 613 

За приєднання до електроустановок 171 366 72 975 

Iнша заборгованiсть 2 756 1 775 

Всього 192 168 121 550 

Примiтка 19. Поточнi забезпечення   

Поточнi забезпечення Товариства являють собою забезпечення виплат вiдпусток, якi 

визначаються за очiкуваними вiдпустками, що будуть наданi працiвникам Товариства у 

наступному звiтному перiодi та розраховуються як добуток фактично нарахованої середньої 

заробiтної плати кожного працiвника за останнi 12 мiсяцiв i кiлькостi невикористаних днiв 

вiдпусток на звiтну дату. 

 2020 2019 

На 1 сiчня 33 756 25 980 

Нараховано за звiтний перiод 43 802 52 926 

Використано у звiтному перiодi (59 867) (45 150) 

На 31 грудня 17 691 33 756 

Примiтка 20. Iншi поточнi зобов'язання 

Iншi поточнi зобов'язань представленi наступним чином:  

 2020 2019 

Iншi розрахунки 1 130 173 

Тендерне забезпечення 1 891 970 

Розрахунки за поворотними фiнансовими допомогами - 8 242 

Iншi зобов'язання - 388 

Всього 3 021 9 773 

Примiтка 21. Оренднi операцiї 

Нижче представлена балансова вартiсть визнаних активiв в формi права користування та її змiни 

протягом перiоду: 



На 31 грудня 2018 року 26 253 

Прирiст 22 267 

Амортизацiя (12 119) 

На 31 грудня 2019 року 36 401 

Прирiст 3 060 

Амортизацiя (4 569) 

На 31 грудня 2020 року 34 892 

В балансi (звiтi про фiнансовий стан) активи в формi права користування включено до складу 

Основних засобiв (Примiтка 10). 

Нижче представлена балансова вартiсть зобов'язань з оренди i її змiни протягом перiоду: 

На 31 грудня 2018 року 20 293 

Прирiст 27 220 

Нарахування вiдсоткiв 9 096 

Оренднi платежi (31 138) 

На 31 грудня 2019 року 25 471 

Прирiст 3 672 

Нарахування вiдсоткiв 7 316 

Оренднi платежi (21 949) 

На 31 грудня 2020 року 14 510 

В балансi (звiтi про фiнансовий стан) зобов'язання з оренди включено до складу Iнших 

довгострокових зобов'язань та поточної кредиторської заборгованостi за довгостроковими 

зобов'язаннями. 

Нижче представленi суми, визнанi у Звiтi про фiнансовi результати: 

 2020 2019 

Витрати на амортизацiю активiв у формi права користування (4 569) (12 119) 

Фiнансовi витрати за зобов'язаннями з оренди (вiдсотки) (7 316) (9 096) 

Витрати на оренду, яка вiдноситься до короткострокової (583) (2 465) 

Витрати на оренду за якою орендованi активи є малоцiнними (3 337) - 

Примiтка 22. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

 2020 2019 

Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї 27 755 18 225 

Дохiд вiд реалiзацiї перетокiв реактивної енергiї 36 056 41 944 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг розподiлу електроенергiї 1 723 898 1 326 417 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 1 478 3 230 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг 187 242 272 758 

Всього: 1 976 429 1 662 574 

Примiтка 23. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

За характером витрат: 

 2020 2019 

Собiвартiсть реалiзованої електроенергiї - 3 238 

Собiвартiсть реалiзованих послуг розподiлу електроенергiї 1 689 328 1 211 122 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв 1 326 2 674 

Собiвартiсть реалiзованих послуг  7 626 7 612 

Всього 1 698 280 1 224 646 

За функцiями витрат: 

 2020 2019 

Сировина та матерiали  22 625 24 654 

Електроенергiя 433 984 374 915 

Оплата працi 365 622 303 845 

Нарахування на ФОП 79 393 65 696 

Амортизацiя 385 519 170 159 



Витрати на забезпечення вiдпусток 37 725 42 519 

Витрати на вiдрядження 1 291 3 170 

Витрати на послуги банкiв 52 135 

Податки i обов'язковi платежi 5 505 5 984 

Витрати на ремонт 158 736 114 317 

Витрати на утримання транспорту 44 363 26 706 

Iншi  366 361 92 546 

Всього: 1 698 280 1 224 646 

Примiтка 24. Iншi операцiйнi доходи 

 2020 2019 

Доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв 1 592 1 314 

Доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв 3 905 503 

Дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць 7 79 

Доходи вiд операцiйної оренди 6 062 5 724 

Одержанi пенi, штрафи, неустойки 4 281 4 579 

Безоплатно отриманi активи 338  636 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1 167 11 

Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 1 832 32 619 

Всього 19 184 45 465 

Примiтка 25. Адмiнiстративнi витрати 

 2020 2019 

Витрати на оплату працi  108 604 86 408 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 11 202 9 398 

Матерiальнi витрати 2 859 2 477 

Амортизацiя 4 794 2 487 

Витрати на вiдрядження 288 1 654 

Податки та збори 2 631 1 775 

Ремонт та обслуговування основних засобiв 4 388 6 467 

Представницькi витрати 1 208 1 371 

Витрати на забезпечення вiдпусток 5 729 10 051 

Витрати на послуги банкiв 184 3 296 

Вiдрахування профспiлковiй органiзацiї 20 218 20 751 

Iншi витрати 24 708 25 004 

Всього 186 813 171 139 

Примiтка 26. Iншi операцiйнi витрати  

 2020 2019 

Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв  684 764 

Собiвартiсть реалiзованих активiв 4 283 1 869 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги 5 970 736 

Нестачi вiд псування цiнностей 117 62 

Визнанi пенi, штрафи, неустойки 618 2 158 

Операцiйнi курсовi рiзницi 12 6  

Витрати на оренду 1 249 1 073 

Витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери  2 352 1 008 

Витрати вiд безоплатної передачi активiв, запасiв, коштiв 31 858 27 975  

Всього 47 143 35 651 

Примiтка 27. Iншi фiнансовi доходи 

 2020 2019 

Вiдсотки отриманi за рахунок дисконтування 77 32 

Вiдсотки отриманi 4 102 3 273 

Всього 4 179 3 305 



Примiтка 28. Iншi доходи 

 2020 2019 

Дохiд вiд реалiзацiї iнвестицiй 28 757 - 

Доходи вiд безоплатно одержаних необоротних активiв 7 067 5 529 

Iншi доходи 604 359 

Дооцiнка в межах попереднiх уцiнок - 5 890 

Доходи вiд оприбуткування запасiв при лiквiдацiї необоротних активiв 2 948 1 964 

Всього: 39 376 13 742 

Примiтка 29. Фiнансовi витрати 

 2020 2019 

Вiдсотки за кредити в нацiональнiй валютi 13 922 5 236 

Вiдсотки за зобов'язаннями з оренди 7 316 9 096 

Вiдсотки нарахованi по дисконту 165 - 

Iншi витрати 278 444 

Всього 21 681 14 776 

Примiтка 30. Iншi витрати 

 2020 2019 

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 28 579 - 

Списання необоротних активiв при лiквiдацiї 4 666 1 345 

Уцiнка необоротних активiв - 395 894 

Iншi витрати  2 742 2 749 

Всього 35 987 399 988 

Примiтка 31. Податок на прибуток 

Нижче представленi основнi компоненти податкових доходiв (витрат) з податку на прибуток за 

роки, що закiнчилися 31 грудня 2020 та 2019 рокiв: 

 2020 2019 

Поточний податок на прибуток (46 145) (50 037) 

Вiдстрочений податок на прибуток 965 1 452 

Всього (45 180) (48 585) 

Впродовж 2019-2020 рокiв застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi 

складала 18%.  

Нижче наведено узгодження мiж фактичними доходами (витратами) з податку на прибуток та 

добутком бухгалтерського прибутку (збитку) до оподаткування i нормативної ставки податку на 

прибуток за роки що закiнчилися 31 грудня 2020 та 2019 роки: 

 2020 2019 

Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 2290 (2295)) 49 283 (121 060) 

Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (2019 р.: 18%)  (8 871) 21 791 

Чистий вплив неоподатковуваних доходiв та витрат що не включаються до складу доходiв 

(витрат) при визначеннi оподаткованого прибутку (36 309) (70 376) 

Дохiд / (витрати) з податку на прибуток (рядок 2300)  (45 180) (48 585) 

Складовi вiдстрочених податкових активiв (-) та зобов'язань (+) з урахуванням ставки податку 

на прибуток (18%) станом на 31.12.2020р.: 

 Податковi рiзницi станом на 31.12.2020 Податковi рiзницi станом на 31.12.2019 Змiни 

за рахунок прибутку Змiни за рахунок капiталу 

Нематерiальнi активи (1) (88) 87  

Дебiторська заборгованiсть (964) (86) 878  

Основнi засоби 418 924 419 857 - (933) 

Всього 417 959 419 683 965 (933) 

Примiтка 32. Iнший сукупний дохiд 

У складi iншого сукупного доходу (рядок 2445) за 2020 рiк вiдображено змiни у вартостi 

безоплатно отриманих необоротних активiв у сумi 3 649 тис. грн та змiни дооцiнки у надлишку 



переоцiнки вибулих основних засобiв на суму 5 184 тис. грн; за 2019 рiк - вiдповiдно вартiсть 

безоплатно отриманих необоротних активiв у сумi 8 512 тис. грн та змiни дооцiнки у надлишку 

переоцiнки вибулих основних засобiв на суму 3 290 тис. грн. 

Примiтка 33. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Пов'язаними сторонами Товариства вважаються сторони, якщо одна сторона має можливiсть 

контролювати iншу сторону або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та 

операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про 

зв'язанi сторони". Зазвичай неможливо об'єктивно оцiнити чи була б проведена операцiя iз 

пов'язаною стороною якби дана сторона не була пов'язаною i чи була б операцiя проведена в тих 

же термiнах на тих же умовах i в тих же сумах якби сторони не були пов'язаними.  

Рiшення про те, якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної 

форми, але i виходячи з характеру стосункiв iз зв'язаними сторонами. Пов'язаними сторонами 

Товариства є материнськi компанiї, провiдний управлiнський персонал та iншi пов'язанi особи, 

якi знаходяться пiд спiльним контролем з Товариством. 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами  

 31.12.2020 31.12.2019 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - 23 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з внутрiшнiх розрахункiв - 4 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 116 3 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами  

 2020 2019 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї - 568 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1 - 

Адмiнiстративнi витрати 301 1 213 

Умови операцiй з пов'язаними сторонами 

Операцiї з пов'язаними сторонами проводились на умовах, якi не обов'язково є доступними для 

сторiн, якi не є зв'язаними. 

Виплати провiдному управлiнському персоналу 

Провiдний управлiнський персонал протягом 2020 року складався в середньому iз 11 осiб 

(2019р.: 11 осiб). Винагорода провiдного управлiнського персоналу за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2020 року представлена у формi короткострокових винагород в сумi 11 412 тис. грн 

(2019р.: 7 496 тис. грн). На 31 грудня 2020 року поточна кредиторська заборгованiсть з оплати 

працi провiдному управлiнському персоналу складає 475 тис. грн (31.12.2019 р.: 312 тис. грн). 

Примiтка 34. Умовнi зобов'язання та умовнi активи 

Оподаткування 

У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють 

все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим, регiональне i  загальнодержавне податкове 

законодавство України постiйно змiнюється. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного 

застосування, тлумачення i виконання. У разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне 

тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва, економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що 

Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть 

може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення. 

Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим 

законодавством, та сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить  резервiв пiд 

податковi збитки. 

Юридичнi питання 

Товариство виступає однiєю iз сторiн в кiлькох судових справах, порушених в ходi звичайної 

господарської дiяльностi. Претензiї i позови, якi iснують на даний момент до Товариства, не 

можуть здiйснити суттєвого негативного впливу на дiяльнiсть чи фiнансовий стан Товариства. 

Товариство є вiдповiдачем у судових спорах про стягнення заборгованостi. Проте, на звiтну 

дату, вiдсутнi пiдстави вважати, що в результатi цих спорiв виникне потенцiйний обов'язок 



сплатити кошти третiм особам у сумах бiльших нiж тi, що були  визнанi в балансi.  

Охорона навколишнього середовища 

Система заходiв по дотриманню природоохоронного законодавства в Українi перебуває на етапi 

становлення, i позицiя влади стосовно його дотримання постiйно переглядається. Товариство 

перiодично оцiнює свої зобов'язання на вiдповiднiсть природоохоронному законодавству. При 

виникненнi зобов'язань вони визнаються в фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, в якому вони 

виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок можливих змiн чинних норм 

i законодавства, не пiдлягають оцiнцi. Керiвництво вважає, що суттєвi зобов'язання внаслiдок 

нанесення шкоди навколишньому середовищу вiдсутнi. 

Примiтка 35. Управлiння фiнансовими ризиками та капiталом 

Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства: валютний ризик, ризик 

лiквiдностi та кредитний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi 

нижче.  

Основнi категорiї фiнансових iнструментiв представленi таким чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1 798 2 093 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 118 978 14 634 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 673 6 652 

Грошi та їх еквiваленти 12 735 55 594 

Всього фiнансових активiв 139 184 78 973 

Iншi довгостроковi зобов'язання 5 437 16 013 

Короткостроковi кредити банкiв 80 200 88 250 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  9 073 9 458 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 39 200 21 990 

Iншi поточнi зобов'язання 3 021 9 773 

Всього фiнансових зобов'язань 136 931 145 484 

Кредитний ризик 

Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно створюють значний кредитний ризик, у бiльшостi 

включають дебiторську заборгованiсть, грошi та їх еквiваленти й депозити. 

Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву пiд очiкуванi кредитнi 

збитки. 

Кредитний ризик Товариства вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i 

керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах пiд 

очiкуванi кредитнi збитки. 

Товариство створює резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в сумi, що представляє собою оцiнку 

керiвництвом понесених збиткiв вiд дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та 

iншою дебiторською заборгованiстю. 

Кредитний ризик Товариства притаманний також таким фiнансовим iнструментам, як поточнi 

рахунки в банках i може виникати у випадку не спроможностi банкiвської установи 

розраховуватися за своїми зобов'язаннями перед Товариством. Сума максимального розмiру 

ризику в таких випадках дорiвнює балансової вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство 

використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 

Нацiональною рейтинговою шкалою. 

Далi наведений аналiз коштiв на банкiвських рахунках за кредитною якiстю згiдно з кредитними 

рейтингами рейтингового агентства Fitch Ratings: 



 31.12.2020 31.12.2019 

Депозитнi рахунки - 42 106 

B - 42 106 

Поточнi рахунки в комерцiйних банках 12 707 13 448 

В 12 505 11 030 

Рейтинг не присвоєно 202 2 418 

Всього: 12 707 55 554 

Ризик лiквiдностi 

Задачею Товариства є пiдтримка безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом 

використання умов кредитування, якi надаються постачальниками, а також залучення позик. 

Товариство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою 

лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними фiнансовими 

iнструментами. 

Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових 

коштiв, наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi строку 

їх погашення. Керiвництво постiйно вiдстежує рiвень лiквiдностi. 

Для управлiння одночасно ризиком лiквiдностi та кредитним ризиком широко використовується 

практика передоплати. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозу 

грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх 

платiжних зобов'язань. 

Бiльшiсть витрат Товариства носять змiнний характер i залежать вiд залежать вiд обсягу 

реалiзацiї. В результатi цього i виникає бiльшiсть витрат, якi безпосередньо генерують доходи 

для погашення зобов'язань пiд час звичайної господарської дiяльностi. 

Нижче в таблицях подано аналiз основних фiнансових зобов'язань за строками погашення: 

 до 3 мiсяцiв вiд 3 до 12 мiсяцiв вiд 12 мiсяцiв Всього 

Станом на 31 грудня 2020 року 124 689 6 805 5 437 136 931 

Iншi довгостроковi зобов'язання - - 5 437 5 437 

Короткостроковi кредити банкiв 80 200 - - 80 200 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  2 268 6 805 -

 9 073 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 39 200 - - 39 

200 

Iншi поточнi зобов'язання 3 021 - - 3 021 

Станом на 31 грудня 2019 року 127 107 2 364 16 013 145 484 

Iншi довгостроковi зобов'язання - - 16 013 16 013 

Короткостроковi кредити банкiв 88 250 - - 88 250 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  7 094 2 364 -

 9 458 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21 990 - - 21 

990 

Iншi поточнi зобов'язання 9 773 - - 9 773 

Ринковий ризик 

Ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: 

валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.  

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Валютний ризик Товариства низький, оскiльки воно не має операцiй, якi залежать вiд змiн 

курсiв iноземних валют. Товариство не має вкладень в iноземнi компанiї. 

Процентний ризик 



Процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це може 

впливати як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

Товариство у своїй дiяльностi користується кредитними коштами, за користування яких 

нараховуються та сплачуються вiдсотки. Процентнi ставки за користування кредитними 

коштами Товариства є фiксованими, а тому цей ризик не є значним для Товариства. 

Управлiння капiталом 

Товариство розглядає зареєстрований капiтал i позики як основне джерело фiнансування. 

Для цiлей управлiння ризиком недостатностi капiталу, Товариство визначає капiтал як такий, що 

дорiвнює визнаному в балансi (звiтi про фiнансовий стан). 

Основним завданням Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Товариства 

продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для 

засновникiв i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечувати фiнансування поточних 

операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Товариства. 

Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства й може корегувати свою 

полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, 

тенденцiях ринку або стратегiї розвитку, тобто з урахуванням змiн економiчних умов. Протягом 

рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2020 та 2019 рр., цiлi, полiтика та процедури Товариства не 

зазнали змiн. 

Примiтка 36. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти та дебiторську i 

кредиторську заборгованостi. Облiкова полiтика щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається 

у вiдповiдних роздiлах цих примiток. 

Протягом звiтного перiоду Товариство не використовувало жодних фiнансових деривативiв, 

процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв. 

Нижче наведене порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 

Товариства, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями: 

 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Фiнансовi активи 137 386 76 880 137 386 76 880 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 118 978 14 634 118 

978 14 634 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 673 6 652 5 673 6 652 

Грошi та їх еквiваленти 12 735 55 594 12 735 55 594 

Фiнансовi зобов'язання 42 221 31 763 42 221 31 763 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 39 200 21 990 39 200 21 

990 

Iншi поточнi зобов'язання 3 021 9 773 3 021 9 773 

Використовувались припущення, що справедлива вартiсть грошових коштiв, торговельної та 

iншої дебiторської i кредиторської заборгованостi, а також короткострокових кредитiв банкiв 

приблизно дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi, в основному, через те, що цi iнструменти будуть 

погашенi у найближчому майбутньому. Товариство оцiнює довгострокову дебiторську 

заборгованiсть на пiдставi таких параметрiв, як процентнi ставки, фактори ризику, характернi 

для країни, iндивiдуальна платоспроможнiсть клiєнта i ризиковi характеристики проекту, що 

фiнансується. На пiдставi цiєї оцiнки для облiку очiкуваних збиткiв за цiєю дебiторською 

заборгованiстю використовуються резерви. Станом на звiтнi дати балансова вартiсть такої 

дебiторської заборгованостi за вирахуванням резервiв, приблизно дорiвнює її справедливiй 

вартостi. 

Розкриття iнформацiї щодо фiнансових активiв та зобов'язань Товариства були визначенi згiдно 

з результатами оцiнки, яка вiдповiдає Рiвню 2 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi. 



Примiтка 37. Затвердження фiнансової звiтностi та подiї пiсля звiтної дати 

Дана фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, була 

затверджена до випуску та пiдписана Керiвництвом 19 квiтня 2021 року.  

Не iснує подiй, що вiдбулися пiсля закiнчення перiоду, якi вимагають коригування сум у 

фiнансовiй звiтностi або у примiтках до неї. Ми не маємо жодних планiв чи намiрiв, якi могли б 

суттєво вплинути на балансову вартiсть або класифiкацiю активiв та зобов'язань. 

У зв'язку зi свiтовою пандемiєю коронавiрусної хвороби (СО//ID-19) та запровадженням 

Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю 

її подальшого поширення в Українi, повiдомляємо наступне: 

" управлiнський персонал Товариства здiйснює оцiнку додаткових ризикiв суб'єктiв 

господарювання в енергетичнiй галузi України та їх можливий вплив на дiяльнiсть Товариства; 

" очiкується, що повний вплив може бути суттєвим, але його неможливо вимiряти чи 

оцiнити на даний час з певним ступенем достовiрностi. 

 

 

 

Бубен О.О. 

Голова Правлiння  Яремчук Л.В. 

Головний бухгалтер 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "АУДИТ-СЕРВIС IНК" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

13659226 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

76018, Україна, м. 

Iвано-Франкiвськ, вул. Лепкого, 34 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0036 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 3кя, дата: 03.01.2020 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  Ми звертаємо увагу на примiтку 7 

до фiнансової звiтностi, в якiй 

розкрито iнформацiю щодо 

виправлення помилок 2019 року 

пов'язаних з вiдображенням 

результатiв переоцiнки основних 

засобiв Товариства здiйсненої 

станом на 30.09.2019 р., але не 

вiдображеною в облiку i звiтностi за 

2019 рiк. Нашу думку з цього 

питання не було модифiковано.  

Ми звертаємо увагу на примiтку 37 

до фiнансової звiтностi, в якiй 

розкрито iнформацiю щодо свiтової 

пандемiї коронавiрусної хвороби 

(СО//ID-19) та запровадженням 

Кабiнетом Мiнiстрiв України 

карантинних та обмежувальних 

заходiв, спрямованих на протидiю її 

подальшого поширення в Українi 

Управлiнський персонал Товариства 

здiйснює оцiнку додаткових ризикiв 

суб'єктiв господарювання в 

енергетичнiй галузi України та їх 



можливий вплив на дiяльнiсть 

Товариства. Очiкується, що його 

повний вплив може бути суттєвим, 

але його неможливо оцiнити та 

вимiряти. Нашу думку з цього 

питання не було модифiковано. 

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: А-21/1, дата: 16.04.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.01.2021, дата 

закінчення: 27.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 27.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

460 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акцiонерам, Наглядовiй радi та Правлiнню АТ "Прикарпаттяобленерго" 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка  

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" (надалi - Товариство), що складається з балансу (звiту про 

фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 року, та звiту про фiнансовi результати (звiту про 

сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв (за прямим 

методом) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, 

включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, та його фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу 

РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Оцiнка справедливої вартостi (переоцiнка) основних засобiв 

У 2019 роцi Товариство залучило незалежного оцiнювача та провела переоцiнку своїх 

основних засобiв. Ми зосередили увагу на цьому питаннi, оскiльки переоцiнка вимагає низки 

суджень управлiнського персоналу внаслiдок складностi оцiнок та суб'єктивностi оцiночних 

пiдходiв. 



Ми виконали наступнi процедури: 

" оцiнили знання i досвiд незалежного оцiнювача та застосовану ним методологiю; 

" оцiнили обгрунтованiсть загального очiкуваного строку експлуатацiї об'єктiв основних 

засобiв, застосованого оцiнювачем, i вибiрково перевiрили математичну точнiсть розрахунку 

вартостi замiщення; 

" перевiрили вiдображення результатiв переоцiнки у бухгалтерському облiку та 

фiнансовiй звiтностi. 

За результатами виконаних нами аудиторських процедур ми дiйшли висновку, що результати 

переоцiнки коректно обчисленi, облiкованi та представленi у фiнансовiй звiтностi. 

Iнформацiя про переоцiнку розкрито в примiтках 7 та 9 до фiнансової звiтностi. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на примiтку 7 до фiнансової звiтностi, в якiй розкрито iнформацiю щодо 

виправлення помилок 2019 року пов'язаних з вiдображенням результатiв переоцiнки основних 

засобiв Товариства здiйсненої станом на 30.09.2019 р., але не вiдображеною в облiку i 

звiтностi за 2019 рiк. Нашу думку з цього питання не було модифiковано.  

Ми звертаємо увагу на примiтку 37 до фiнансової звiтностi, в якiй розкрито iнформацiю щодо 

свiтової пандемiї коронавiрусної хвороби (СО//ID-19) та запровадженням Кабiнетом Мiнiстрiв 

України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого 

поширення в Українi Управлiнський персонал Товариства здiйснює оцiнку додаткових ризикiв 

суб'єктiв господарювання в енергетичнiй галузi України та їх можливий вплив на дiяльнiсть 

Товариства. Очiкується, що його повний вплив може бути суттєвим, але його неможливо 

оцiнити та вимiряти. Нашу думку з цього питання не було модифiковано. 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається iз Звiту про управлiння та Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, але не 

мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi 

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої 

iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно 

було б включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 



мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i 

вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення 

про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих 

аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, 

якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну 

дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою 

думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 

аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

Щодо вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 



Наводимо додаткову iнформацiю, яка передбачена пунктом 4 статтi 14 Закону України "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року №2258-VIII 

(далi - Закону). 

Загальнi збори акцiонерiв 08 квiтня 2020 року затвердили нас як суб'єкт аудиторської 

дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ 

"Прикарпаттяобленерго" за 2020 рiк. 

Загальна тривалiсть наших безперервних завдань з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi 

АТ "Прикарпаттяобленерго" пiсля визнання Товариства суб'єктом суспiльного iнтересу у 

вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-XIV становить 3 роки.  

В роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту незалежного аудитора нами розкрито питання, 

що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, та на якi, 

на наше професiйне судження, доцiльно звернути увагу. Цi питання були розглянутi в 

контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi 

нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо думки щодо цих питань. 

Пiд час проведення даного завдання з обов'язкового аудиту нами не було виявлено iнших 

питань стосовно аудиторських оцiнок, окрiм тих, що зазначено у роздiлi "Ключовi питання 

аудиту" цього звiту незалежного аудитора, iнформацiю щодо яких ми вважаємо за доцiльне 

розкрити у вiдповiдностi до вимог пiдпункту 3 пункту 4 статтi 14 Закону. 

В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту фiнансової звiтностi 

нами не виявлено порушень пов'язаних iз шахрайством. 

Цей звiт незалежного аудитора узгоджений з додатковим звiтом для ревiзiйної комiсiї 

Товариства, на яку покладено виконання функцiй аудиторського комiтету. 

ТОВ "Аудит-сервiс IНК" не надавали Товариству iнших послуг, заборонених вiдповiдно до 

вимог статтi 6 Закону протягом 2020 року та у перiод з 1 сiчня 2021 року до дати пiдписання 

цього звiту незалежного аудитора. 

ТОВ "Аудит-сервiс IНК" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по вiдношенню до 

Товариства згiдно з Кодексом РМСЕБ та виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 

Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових 

фактiв або питань, якi могли б вплинути на нашу незалежнiсть та на якi ми б хотiли звернути 

увагу. 

В 2020 роцi ТОВ "Аудит-сервiс IНК" не надавали Товариству або контрольованим ним 

суб'єктам господарювання iншi послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту. 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень наведено в роздiлi "Звiт 

щодо аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту незалежного аудитора. 

Щодо вимог Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" 

Грунтуючись на результатах проведеної в ходi аудиту роботи з урахуванням сформованих в 

процесi аудиту знань i розумiння дiяльностi Компанiї та умов її роботи, в усiх суттєвих 

аспектах: 

iнформацiя, яка мiститься в звiтi про корпоративне управлiння, що включається до складу 

рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 

третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок", була пiдготовлена у 

вiдповiдностi до вимог цього закону та узгоджується з окремою фiнансовою звiтнiстю;  

на нашу думку, звiт про корпоративне управлiння, що включається до складу рiчної 

iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, мiстить всю iнформацiю, яка вимагається 

пунктами 5-9 частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок". 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 

Олександра Корпан. 

 

 

Партнер iз завдання        О.Я. Корпан  



 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 101145 

 

м. Iвано-Франкiвськ, 27 квiтня 2021 р. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТ-СЕРВIС IНК". Iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ:13659226. Юридична адреса: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б. Лепкого, буд. 34, 

офiс 1, тел. (0342) 75-05-01.  

ТОВ "АУДИТ-СЕРВIC IНК" включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi до роздiлу 3 "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi". Посилання на реєстр: 

https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-a

udyt-finansovoi-zvitnosti/ та роздiлу 4 "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право 

проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 

iнтерес". Посилання на реєстр: 

https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-a

udyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/ 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
                Управлiнський персонал АТ "Прикарпаттяобленерго" пiдтверджує те, що, 

наскiльки це нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а саме фiнансова звiтнiсть подана достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах вiдповiдно до цих стандартiв i мiстить достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан. Значнi припущення, використанi нами 

пiд час здiйснення облiкових оцiнок, включаючи оцiнки за справедливою вартiстю, є 

обгрунтованими. Вiдносини пов'язаних сторiн та операцiї iз пов'язаними сторонами належно 

вiдображенi в бухгалтерському облiку й iнформацiя про них розкрита вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Усi подiї пiсля звiтної дати та подiї, для яких 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi вимагають коригування або розкриття iнформацiї, 

були скоригованi або розкритi. Вплив невиправлених викривлень є несуттєвим як окремо, так i в 

сукупностi для фiнансової звiтностi в цiлому. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 



1 2 3 

08.04.2020 13.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


