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Супровідний лист до фінансової звітності 

 

Дана фінансова звітність складена за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженими наказом Міністерства фінансів 
України від 07.02.2013 р. № 73 зі змінами та доповненнями. 

 

При складанні фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності в тих випадках, коли цими 
стандартами вимагається розкривати у фінансовій звітності інформацію, представлення якої не передбачено чинними 
формами фінансової звітності згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, така інформація 
розкривається у примітках до фінансової звітності. 

 

Враховуючи вищенаведене, додана фінансова звітність за 2015 рік представлена у вигляді форм, встановлених 
зазначеним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку: 

- Форма №1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"; 

- Форма №2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"; 

- Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів"; 

- Форма №4 "Звіт про власний капітал". 

 

Додатково, з метою покращення сприйняття та аналізу інформації користувачами фінансової звітності, у відповідності до 
принципів, що є базою при підготовці фінансової звітності, згідно із Концептуальною основою підготовки та 
представлення фінансової звітності (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements), додану 
фінансову звітність Товариства також представлено у форматі, відповідно до вимог та рекомендацій МСФЗ: 

- Звіт про сукупний дохід; 

- Звіт про фінансовий стан; 

- Звіт про зміни у власному капіталі. 

- Звіт про рух грошових коштів; 

- Примітки до фінансової звітності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................   ................................................................................  
Козачук О. І. 
В. о. Генеральний директор 

 Гаврилюк А. М. 
Головний бухгалтер 
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Фінансова звітність у відповідності до НП(С)БО 01   КОДИ 
Територія Хмельницька за КОАТУУ   6810100000 
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ   230 
Вид економічної діяльності Розподілення та постачання електроенергії  за КВЕД   35.13, 35.14 
Середня кількість працівників 3 896     
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про сукупний дохід (Звіту про 
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)    

Адреса  вул. Храновського, 11А, м. Хмельницький    
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V  

Баланс (Звіт про фінансовий стан) - Форма № 1 Форма № 1   

на 31 грудня 2015 року  Код за ДКУД  1801001 
 

При
м. АКТИВ 

Код 
рядка  

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2  3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 2,175  3,385 

первісна вартість 1001 3,951  5,249 

накопичена амортизація 1002 (1,776)  (1,864) 

Основні засоби 1010 768,194  1,304,624 

первісна вартість 1011 77,165,680  1,037,488,571 

знос 1012 (76,397,486)  (1,036,183,947) 

Усього за розділом I 1095 770,369 1,308,009 

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 22,054 34,023 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 39,874 66,027 

Дебіторська заборгованість за розрахунками  за виданими авансами 1130 14,638 90,607 

Гроші та їх еквіваленти 1165 31,424 52,741 

Усього за розділом II 1195 107,990 243,398 

Баланс 1300 878,359 1,551,407 

    
31 грудня 

2014 р. 
31 грудня 

2014 р. 
При
м. ПАСИВ 

Код 
рядка  

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2  3 4 

 I. Власний капітал   

 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 33,638 33,638 

 Капітал у дооцінках 1405 438,788 932,342 

 Додатковий капітал 1410 99,137 142,356 

 Резервний капітал 1415 7,854 11,587 

 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 144,840 119,293 

 Усього за розділом I 1495 724,257 1,239,216 

 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     

 Відстрочені податкові зобов'язання 1500 45,756 136,255 

 Інші довгострокові зобов'язання 1515 559 58 

 Усього за розділом II 1595 46,315 136,313 

 IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     

 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 33,688 70,654 

 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 55,690 83,139 

 Доходи майбутніх періодів 1665 951 1,032 

 Інші поточні зобов'язання 1690 17,458 21,053 

 Усього за розділом IІІ 1695 107,787 175,878 

 Баланс 1900 878,359 1,551,407 
 
 
 

................................................................................   ................................................................................. 
Козачук О. І. 
В. о. Генеральний директор 

 Гаврилюк А. М. 
Головний бухгалтер 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - Форма № 2 Форма № 2   

за рік, що закінчився Код за ДКУД   1801003 
 

 I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  2015 р. 2014 р. 
Прим

. 
Стаття 

Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

  1 2 3 4 

 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1,420,259 1,100,836 

 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1,301,575) (1,039,226) 

 Валовий прибуток 2090 118,684 61,610 

 Адміністративні витрати 2130 (34,720) (31,071) 

 Витрати на збут 2150 (336) (310) 

 Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток 2190 83,628 30,229 

 Інші фінансові доходи 2220 8,313 1,884 

 Інші доходи 2240 40,448 14,437 

 Фінансові витрати 2250 (447) (3,167) 

 Інші витрати 2270 (91,517) (13,024) 

 Фінансовий результат до оподаткування, прибуток 2290 40,425 30,359 

 (Витрати) дохід з податку на прибуток 2300 (1,546) (4,437) 

 Чистий фінансовий результат, прибуток 2350 38,879 25,922 

 II. СУКУПНИЙ ДОХІД    

 Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період 
  1 2 3 4 

 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 601,895 - 

 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 601,895 - 

 Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 (108,341) - 

 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 493,554 - 

 Сукупний дохід (сума рядків 2350  та 2460) 2465 532,433 25,922 

 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ    

 Назва статті 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період 
  1 2 3 4 

 Матеріальні затрати 2500 98,482 64,240 

 Витрати на оплату праці 2505 212,001 181,297 

 Відрахування на соціальні заходи 2510 69,195 64,863 

 Амортизація 2515 71,682 80,703 

 Інші операційні витрати 2520 21,252 20,441 

 Разом 2550 472,612 411,544 

 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ    

 Назва статті 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період 
  1 2 3 4 

 Середньорічна кількість простих акцій 2600 

134,551,36
0 

134,551,36
0 

 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 

134,551,36
0 

134,551,36
0 

 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.29 0.19 

 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.29 0.19 

 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00 
 
 
 

................................................................................   ................................................................................. 
Козачук О. І. 
В. о. Генеральний директор 

 Гаврилюк А. М. 
Головний бухгалтер 
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Звіт про рух грошових коштів - Форма № 3 Форма № 3   

за рік, що закінчився  Код за ДКУД   1801004 
 

    2015 р. 2014 р. 
Прим

. 
Стаття 

Код 
рядка  За звітний період 

За аналогічний 
період 

 1 2  3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1,669,146 1,301,493 

Цільового фінансування 3010 79 71 

Інші надходження 3095 52,786 34,578 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 (1,201,131) (883,541) 

Праці 3105 (161,960) (150,006) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (113,291) (105,710) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (74,255) (87,732) 

Інші витрачання 3190 (24,703) (23,865) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 146,671 85,288 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності     

Витрачання на придбання:     

необоротних активів 3260 (124,593) (64,078) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (124,593) (64,078) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     

Надходження від:    

Отримання позик 3305 117,650 26,500 

Інші надходження 3340 8,313 1,884 

Витрачання на:     

Погашення позик 3350 (117,650) (26,500) 

Сплату дивідендів 3355 (9,074) (10,239) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (761) (8,355) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 21,317 12,855 

Залишок коштів на початок року 3405 31,424 18,569 

Залишок коштів на кінець року 3415 52,741 31,424 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................   ................................................................................. 
Козачук О. І. 
В. о. Генеральний директор 

 Гаврилюк А. М. 
Головний бухгалтер 
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Звіт про власний капітал - Форма № 4 Форма № 4   

за рік, що закінчився Код за ДКУД   1801005 
 

При

м. Стаття 
Код 

рядка  
Зареєстрований 

капітал  
Капітал у 

дооцінках  
Додатковий 

капітал  
Резервний 

капітал  

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

 Всього 
1 2  3  4  5  6  7  10 

 Залишок на початок року 4000 33,638 438,788 99,137 7,854 144,840 724,257 

 Коригування:         

 Зміна облікової політики 4005 - - - - - - 

 

Скоригований залишок на 
початок року 4095 33,638 438,788 99,137 7,854 144,840 724,257 

 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 4100 - - - - 38,879 38,879 

 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 4110 - 493,554 - - - 493,554  

 Розподіл прибутку:         

 Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - (17,347) (17,347) 

 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 - - - 3,733 (3,733) - 

 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220 - - 43,346 - (43,346) - 

 Інші зміни в капіталі 4290 -  (127) - - (127)  

 Разом змін у капіталі 4295 - 493,554 43,219 3,733 (25,547) 514,958 

 Залишок на кінець року 4300 33,638 932,342 142,356 11,587 119,293 
1,239,21

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................   ................................................................................. 
Козачук О. І. 
В. о. Генеральний директор 

 Гаврилюк А. М. 
Головний бухгалтер 
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Заява про відповідальність керівництва за підготовку і затвердження 
фінансової звітності 

 

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних аудиторів, що міститься в 

представленому на сторінці 8 "Звіту незалежних аудиторів", зроблена з метою розмежування відповідальності 

керівництва і вказаних незалежних аудиторів щодо фінансової звітності  (далі - Компанія). 

 

Керівництво Компанії відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах, 

фінансовий стан Компанії станом на 31.12.2015, результати її діяльності, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі 

за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі за текстом - 

МСФЗ). 

 

При підготовці  фінансової звітності керівництво Компанії несе відповідальність за: 

• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їхнє послідовне застосування; 

• Застосування обґрунтованих оцінок і допущень; 

• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття усіх суттєвих відхилень в примітках до  фінансової звітності; 

• Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Компанія продовжуватиме свою діяльність в 

найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірне. 

Керівництво Компанії також несе відповідальність за: 

• Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю 

в Компанії; 

• Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім ступенем 

точності інформацію про фінансовий стан Компанії та забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам 

МСФЗ; 

• Вживання заходів у межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Компанії; 

• Запобігання і виявлення фактів шахрайства та інших зловживань. 

 

Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився , яка наведена на сторінках з 10 по 46,  була підписана від імені 

Керівництва Компанії 29 февраля 2016 року: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................   ................................................................................  
Козачук О. І. 
В. о. Генеральний директор 

 Гаврилюк А. М. 
Головний бухгалтер 
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Звіт незалежних аудиторів  
Акціонерам Публічного акціонерного товариства "Хмельницькобленерго" та  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 

Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" 
Код ЄДРПОУ -- 22767506  
Місцезнаходження - 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А 
Дата державної реєстрації – 01 червня 1999 року. 
 

Ми провели аудит доданої фінансової звітності Акціонерного товариства "Хмельницькобленерго" (далі – 

Компанія), що додається, яка включає звіт про фінансовий станом на 31 грудня 2015 року, звіт про сукупний  

дохід, звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, а 

також інформацію про основні принципи облікової політики та інші пояснювальні примітки. 

Відповідальність керівництва за фінансову звітність 

Керівництво Компанії несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який 
керівництво визначає потрібним для того,щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних керівництвом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Ми не спостерігали за інвентаризацією запасів у сумі 34,023 тисяч гривень, оскільки  були призначені 
аудиторами Компанії пізніше дати проведення Компанією інвентаризації, перед складанням річної 
фінансової звітності. Ми не змогли визначити обсяг запасів шляхом виконання альтернативних аудиторських 
процедур. З причини того, що запаси є складовою частиною процесу визначення результатів операцій, ми не 
здатні визначити необхідні коригування їх результатів. 
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Внаслідок несвоєчасного відображення індексації основних засобів в податковому обліку Компанії 
станом на 31 грудня 2014 року витрати по податку на прибуток  звітного року занижені на 7,160 тисяч 
гривень (примітка 13).  

Умовно – позитивна думка 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображає 
фінансовий стан Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» станом на 31 грудня 2015 року, його 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до МСФЗ. 

Пояснювальний параграф  

Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу на те, що Україна знаходиться в затяжній кризі, яка ускладнена 
військовим конфліктом на сході України, визнанням тимчасово окупованими територіями окремих районів 
Донецької і Луганської області та невизнаним відділенням Автономної республіки Крим. Також, в результаті 
вищезазначених факторів і негативних очікувань населення країни, українська гривня в 2015 році 
девальвувала на 52% і 36%, по відношенню до долара США та Євро, відповідно. Стабілізація ситуації в 
Україні значною мірою залежатиме від дій уряду, спрямованих на вирішення військового конфлікту, 
реформування фінансової, адміністративної, фіскальної та правової систем країни. Для вирішення 
вищезазначених завдань уряд країни вводить досить жорсткі і непопулярні заходи, як-то часткову 
мобілізацію військовозобов'язаного населення, введення нових податків і зборів, введення обмежень на 
готівкові та безготівкові операції з іноземною валютою, тощо. Вплив цих питань на ділове середовище в 
Україні, а також їх остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю. Водночас усі 
ці питання можуть мати негативний вплив на стабільність економічного середовища та операційну 
діяльність Компанії. Висловлюючи свою думку, ми не брали до уваги це питання. 

 

 

 

Київ, Україна  
11 квітня  2016 року 

 

 
 

ТОВ «БДО» 

 
 
 
 
 
 

 



 

Примітки, що додаються на сторінках 10 - 10, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 10 
 

Фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за рік, що закінчився 
Звіт про сукупний дохід 

за рік, що закінчився  

 

  Прим. 2015 р.  2014 р. 

  тис. грн.  тис. грн. 

Дохід від реалізації 7 1,388,961  1,073,520 

Собівартість реалізації 8 (1,277,989)  (1,020,737) 

Валовий прибуток  110,972  52,783 

Інші доходи, в тому числі 9.1 54,945  28,855 

Дооцінка основних засобів  25,872  - 

Адміністративні витрати 10 (34,720)  (31,071) 

Витрати на збут 11 (336)  (310) 
Інші витрати, в тому числі 9.2 (98,302)  (18,615) 

Збиток від знецінення основних засобів  (75,088)  -  
     
Операційний прибуток  32,559  31,642 

Фінансові доходи 12 8,313  1,884 

Фінансові витрати 12 (447)  (3,167) 

Прибуток (збиток) до оподаткування  40,425  30,359 

Витрати з податку на прибуток 13 (1,546)  (4,437) 

Чистий прибуток  за період  38,879  25,922 

     

Інший сукупний дохід     

Інший сукупний дохід, який не буде рекласифіковано  
у прибуток або збиток:     

Переоцінка основних засобів 15 601,895  - 

Вплив податку на прибуток  (108,341)  - 

Інший сукупний дохід, після оподаткування  493,554  - 

Сукупний дохід за період, після оподаткування разом  532,433  25,922 

     

Прибуток на акцію: 14    

Базовий прибуток на акцію (грн.)  0.29  0.19 

Скоригований прибуток на акцію (грн.)  0.29  0.19 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................   ................................................................................. 
Козачук О. І. 
В. о. Генеральний директор 

 Гаврилюк А. М. 
Головний бухгалтер 

 



 

Примітки, що додаються на сторінках 11 - 11, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 11 
 

 

Звіт про фінансовий стан 

На 31.12.2015 

 

 Прим. 31-12-2015  31-12-2014* 

  тис. грн.  тис. грн. 

АКТИВИ     

Необоротні активи     

Основні засоби 15 1,304,624  768,194 

Нематеріальні активи 16 3,385  2,175 

   1,308,009  770,369 

Оборотні активи     

Запаси  17 34,023  22,054 

Торгова та інша дебіторська заборгованість 18 66,027  37,078 

Дебіторська заборгованість з податку на прибуток  -  2,796 

Авансові платежі  90,607  14,638 

Грошові кошти та їх еквіваленти 19 52,741  31,424 

  243,398  107,990 

Усього активи  1,551,407  878,359 

КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Капітал     

Акціонерний капітал 20 33,638  33,638 

Фонд переоцінки основних засобів 21 932,342  438,788 

Додатковий капітал 22 142,356  99,137 

Резервний капітал 23 11,587  7,854 

Нерозподілений прибуток 24 119,293  144,840 

Усього капітал  1,239,216  724,257 

Довгострокові зобов'язання     

Резерви довгострокові 25 58  559 

Відстрочені податкові зобов’язання 13 136,255  45,756 

  136,313  46,315 

Поточні зобов'язання     

Резерви 25 21,053  17,459 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 26 54,856  27,059 

Кредиторська заборгованість з податку на прибуток  6,996  - 

Розрахунки с бюджетом 27 9,778  7,250 

Аванси отримані 28 83,139  55,690 

Державні гранти 29 56  329 

   175,878  107,787 

Усього зобов'язання  312,191  154,102 

Усього капітал та зобов'язання  1,551,407  878,359 

 

 

 

 

* Деякі суми, наведені в цьому стовпці, не узгоджуються з фінансовою звітністю за 2014 рік, оскільки були рекласифіковані, 

щоб відповідати поданню інформації за 2015 рік, як описано у Примітці 6. 

 

................................................................................   ................................................................................. 
Козачук О. І. 
В. о. Генеральний директор 

 Гаврилюк А. М. 
Головний бухгалтер 

 



 

Примітки, що додаються на сторінках 12 - 12, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 12 
 

 

Звіт про зміни у власному капіталі 

за рік, що закінчився  

 

 
Акціонерний 

капітал  

Фонд 
переоцінки 

основних 
засобів  

Додатковий 
капітал  

Резервний 
капітал  

Нерозподі-
лений 

прибуток  Разом 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

На 1 січня 2014 року 33,638  344,308  99,355  7,854  223,635  708,790 

Зміна облікової політики 
(Примітка 37) -  94,607  -  -  (94,607)  - 

Скоригований залишок на 1 
січня 2014 року 33,638  438,915  99,355  7,854  129,028  708,790 

Чистий прибуток за період -  -  -  -  25,922  25,922 

Перенесення дооцінки 
основних засобів -  (127)  -  -  127  - 

Амортизація об'єктів 
державної власності -  -  (218)  -  -  (218) 

Дивіденди -  -  -  -  (10,237)  (10,237) 

На 31 грудня 2014 року 33,638  438,788  99,137  7,854  144,840  724,257 

Чистий прибуток за період -  -  -  -  38,879  38,879 

Інший сукупний дохід -  493,554  -  -  -  493,554 

Сукупний дохід разом -  493,554  -  -  38,879  532,433 

Амортизація об'єктів 
державної власності -  -  (127)  -  -  (127) 

Перенесення 
нерозподіленого прибутку 
до резервного капіталу -  -  -  3,733  (3,733)  - 

Перенесення 
нерозподіленого прибутку 
до додаткового капіталу -  -  43,346  -  (43,346)  - 

Дивіденди -  -  -  -  (17,347)  (17,347) 

На 31 грудня 2015 року 33,638  932,342  142,356  11,587  119,293  1,239,216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................   ................................................................................. 
Козачук О. І. 
В. о. Генеральний директор 

 Гаврилюк А. М. 
Головний бухгалтер 

 



 

Примітки, що додаються на сторінках 13 - 13, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 13 
 

 

Звіт про рух грошових коштів 

за рік, що закінчився  

 

 Прим. 31-12-2015  31-12-2014 

  тис. грн.  тис. грн. 

Операційна діяльність     

Грошові надходження від клієнтів  1,669,146  1,246,293 

Отримання державних субсидій  -  55,200 

Грошові платежі постачальникам  (1,201,131)  (883,541) 

Грошові платежі працівникам  (161,960)  (150,006) 

Сплачений податок на прибуток  -  (4,871) 

Сплачені інші податки і збори  (187,546)  (188,571) 

Інші надходження  61,178  36,533 

Інші витрачання  (24,703)  (23,865) 

Чисті потоки грошових коштів від операційної діяльності  154,984  87,172 

Інвестиційна діяльність     

Придбання основних засобів  (124,593)  (64,078) 

Придбання нематеріальних активів  -  - 

Чисті потоки грошових коштів, використані в інвестиційній діяльності  (124,593)  (64,078) 

Фінансова діяльність     

Отримані позики  117,650  26,500 

Погашення позик  (117,650)  (26,500) 

Інші надходження  -  - 

Сплачені дивіденди  (9,074)  (10,239) 

Сплачені відсотки  -  - 

Чисті потоки грошових коштів, використані в фінансовій діяльності  (9,074)  (10,239) 

Чистий приріст грошових коштів та їх еквівалентів  21,317  12,855 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 19 31,424  18,569 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 19 52,741  31,424 
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Примітки до фінансової звітності  
за рік, що закінчився  

1. Загальна інформація 

 (далі – "Компанія" або "ПАТ Хмельницькобленерго")  засновано у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до 

Указу Президента України від 04.04.95 р. "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" та наказу 

Міністерства енергетики та електрифікації України від 17.08.95р. №157 шляхом перетворення державного 

енергопостачального підприємства "Хмельницькобленерго" у державну акціонерну енергопостачальну компанію 

"Хмельницькобленерго" (ДАЕК "Хмельницькобленерго") та подальшого перейменування її у відкрите акціонерне товариство 

енергопостачальну компанію "Хмельницькобленерго" (ПАТ "Хмельницькобленерго") з правонаступництвом усіх прав та 

обов'язків, яка є юридичною особою-суб'єктом підприємницької діяльності та відноситься до стратегічно важливих 

підприємств. 

Діяльність Компанії регулюється державою у частині встановлення відпускних тарифів на постачання та передачу 

електроенергії та в частині здійснення загального контролю з ліцензованих видів діяльності.  

На рішення про розмір та впровадження тарифів суттєво впливають соціально-політичні фактори. Згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України «Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам» 

Національна комісія регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) встановлює щомісячні 

тарифи на електричну енергію для кожного електрогенеруючого та енергопостачального підприємства України. 

Основною діяльністю Товариства є передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом. 

Юридична адреса Компанії: вул. Храновського, 11А, м. Хмельницький,  Україна. 

2. Основи підготовки фінансової звітності 

Заява про відповідність 

Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").  

Основа складання  фінансової звітності 

Ця фінансова звітність складена на основі принципів нарахування та історичної собівартості, за винятком основних засобів, 

які оцінюються за переоціненою вартістю. 

Функціональна валюта та валюта звітності 

Фінансова звітність представлена в Українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Уся фінансова інформація, 

представлена в Українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше. 

Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку 

відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, 

виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Усі курсові 

різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період. 

У фінансової звітності представлена порівняльна інформація за попередній період. 

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому 

На дату затвердження фінансової звітності українська економіка перебуває в затяжній кризі, яка ускладнена військовим 

конфліктом на сході України і невизнаним відділенням Автономної республіки Крим.  

За результатами 2015 року міжнародні рейтингові агентства істотно знизили рейтинги суверенного боргу України. Крім того, 

в результаті вищезазначених факторів і негативних очікувань населення країни, українська гривня в 2015 році суттєво 

девальвувала по відношенню до долара США і євро, відповідно. Стабілізація ситуації в Україні значною мірою залежатиме 

від дій уряду, спрямованих на вирішення військового конфлікту, реформування фінансової, адміністративної, фіскальної та 

правової системи країни. Для вирішення вищезазначених завдань уряд країни вводить досить жорсткі і непопулярні заходи, 

як, наприклад, часткову мобілізацію військовозобов'язаного населення, введення нових податків і зборів, введення 

обмежень на готівкові та безготівкові операції з іноземною валютою, тощо. В результаті виникає невизначеність, яка може 

вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і 

сплачувати свої борги у міру настання строків їхнього погашення. Ця фінансова звітність не містить жодних коригувань, які 

можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та 

зможуть бути оцінені. 
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3. Основні облікові оцінки та припущення 

Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва винесення суджень та визначення оціночних значень і 

припущень на кінець звітного періоду, які впливають на відображені у звітності суми доходів, витрат, активів і зобов'язань, а 

також на розкриття інформації про умовні зобов'язання.  Проте невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних 

значень може привести до результатів, які можуть зажадати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості 

активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подібні припущення та оцінки. 

3. Основні облікові оцінки та припущення (продовження) 

Допущення і оцінні значення Компанії засновані на вихідних даних, які воно мала в своєму розпорядженні на момент 

підготовки фінансової звітності. Проте поточні обставини і допущення відносно майбутнього можуть змінюватися зважаючи 

на ринкові зміни або непідконтрольних Компанії обставини. Такі зміни відображаються в допущеннях у міру того, як вони 

відбуваються. 

Оцінка справедливої вартості основних засобів на підставі переоцінки  

Компанія повинна періодично, як це запропоновано керівництвом, здійснювати переоцінку своїх основних засобів. Такі 

переоцінки здійснюються незалежними оцінювачами із застосуванням методів оцінки, встановлених Міжнародними 

Стандартами Оцінки, такими як: метод обліку за вартістю, метод порівняння (ринковий метод), прибутковий метод. 

Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів  

Амортизація нематеріальних активів та знос основних засобів нараховуються протягом строку їх корисного використання. 

Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва того періоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. 

Ці строки періодично переглядаються на предмет подальшої відповідності. 

Об’єкти основних засобів відображаються за переоціненою вартістю.  Оцінка строків корисного використання об’єктів 

основних засобів вимагає від керівництва застосування професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з 

аналогічними активами.  Під час визначення строків корисного використання активів керівництво враховує умови 

очікуваного використання активу, його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися такий актив.  

Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може у результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. 

Інформація про строки корисного використання груп основних засобів розкривається у Примітці 4. 

Квоти на антропогенні викиди парникових газів 

Постановка квот на антропогенні викиди парникових газів на баланс відображається за справедливою вартістю за дебетом 

рахунку обліку нематеріальних активів та кредитом рахунку обліку доходів майбутніх періодів як отриманий державний 

грант. При цьому, справедлива вартість визначається за ціною, що склалась на організованому ринку таких квот на момент 

постановки їх на облік. 

У разі, якщо Компанія  у зв’язку з отриманням квот на викиди парникових газів несе витрати, в кредит рахунку обліку 

доходів майбутніх періодів списується різниця між справедливою вартістю нематеріального активу та витратами на його 

отримання. Цей нематеріальний актив оцінюється на дату балансу за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на 

продаж.  

Оцінка квот за справедливою вартістю здійснюється  керівництвом виходячи із цін, що склалися на ринку квот на 

антропогенні викиди парникових газів. 

Знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості 

Керівництво оцінює збитки від знецінення шляхом оцінки можливості погашення дебіторської заборгованості на основі 

аналізу окремих дебіторів. Факти, що приймаються до уваги в ході оцінки платоспроможності окремих дебіторів, враховують 

аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення, а також фінансовий стан та історію погашення заборгованості 

конкретними дебіторами. Якщо фактичне погашення заборгованості виявиться меншим ніж за оцінкою управлінського 

персоналу, Компанія відображає в своєму обліку додаткові витрати у зв’язку із знеціненням заборгованості. 

Процентні ставки, які були застосовані до довгострокових зобов’язань 

При відсутності аналогічних фінансових інструментів розрахунки справедливої вартості довгострокових зобов’язань 

ґрунтувалися на професійних судженнях. Ефективна ставка відсотка, що застосовувалась управлінським персоналом з метою 

оцінки таких фінансових інструментів була підтверджена незалежним оцінювачам. Зміна ефективної процентної ставки, яка 

використовувалась при розрахунках справедливої вартості зобов’язань по реструктурованій заборгованості по розрахунках 

за електроенергію, на 2 % може мати значний вплив на фінансову звітність.  Грошові потоки, які є незначними за вартістю не 

дисконтуються, оскільки вплив дисконтування є несуттєвим. 
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3. Основні облікові оцінки та припущення (продовження) 

Судові розгляди 

Відповідно до МСФЗ Компанія визнає резерв тільки у разі існування поточного зобов'язання (юридичного чи того, що 

випливає з практики), яке виникло у результаті минулої події; відтік економічних вигод, який буде потрібним для погашення 

цього зобов'язання, є ймовірним, і отримана надійна оцінка суми такого зобов'язання. У випадках, коли ці вимоги не 

дотримуються, інформація про умовне зобов'язання може бути розкрита у примітках до фінансової звітності. Реалізація 

будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний момент визнана або розкрита у фінансовій звітності, може мати 

істотний вплив на фінансовий стан Компанії. Застосування цих принципів облікової політики щодо судових справ вимагає від 

керівництва Компанії оцінок різних фактичних і юридичних питань поза її контролем. Компанія переглядає невирішені судові 

справи, слідуючи подіям у судових розглядах на кожну звітну дату, щоб оцінити потребу у резервах у своїй фінансовій 

звітності. Серед тих чинників, які беруться до уваги при прийнятті рішення про формування резерву, – характер судового 

процесу, вимоги або оцінки, судовий порядок і потенційний рівень збитків у тій юрисдикції, в якій судовий процес, вимога 

або оцінка мають місце, перебіг процесу, (включаючи його перебіг після дати складання фінансової звітності, але до дати її 

випуску), думки юрисконсультів, досвід, набутий у зв'язку з подібними суперечками і будь-яке рішення керівництва Компанії 

щодо того, як воно має намір відреагувати на судовий процес, вимогу чи оцінку. 

Податки та інші обов'язкові платежі в бюджет 

Щодо інтерпретації складного податкового законодавства, змін у податковому законодавстві, а також сум і термінів 

отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує невизначеність.  Компанія не створює резерви під можливі наслідки 

перевірок, проведених податковими органами.  

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаним податковим збиткам в тій мірі, в якій є ймовірним 

отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. 

Оцінка відстрочених податкових активів та зобов’язань  

Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових активів і зобов'язань 

проводилась на основі суджень керівництва Компанії, які базувалися на інформації, наданої керівництвом на момент 

складання цієї фінансової звітності. 

4. Основні положення облікової політики 

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до усіх періодів, поданих у цій фінансовій звітності. 

4.1. Облік інфляції 

До 2001 року Україна розглядалася як країна з гіперінфляційною економікою. Для відповідності вимогам МСБО 29 

"Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" у фінансовій звітності повинні були використовуватися суми, виражені в одиниці 

виміру, що діяла на звітну дату. Починаючи з 1 січня 2001 року, Україна більше не розглядається як країна з 

гіперінфляційною економікою. Суми, виражені в одиниці виміру, яка діяла на кінець 2000 року, були використані як основа 

для відображення балансової вартості у фінансових звітностях наступних періодів. У даному звіті коефіцієнти перерахунку 

застосовані до Статутного капіталу Компанії. Результат впливу гіперінфляції включено до складу додаткового капіталу 

(Примітка 22).  

4.2. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи визнаються активом, якщо є ймовірність отримання майбутніх економічних вигод від використання 

активів та собівартість активу можна достовірно оцінити. 

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю (собівартістю), коли вони 

стають придатними для використання у визначений спосіб.  

Для амортизації нематеріальних активів застосовується метод прямолінійного нарахування амортизації протягом терміну 

корисного використання. Термін корисної експлуатації нематеріальних активів складає до 10 років амортизується протягом 

очікуваного терміну корисного використання, який не перевищує 10 років, ліцензії - протягом терміну дії.  

Квоти на антропогенні викиди парникових газів  відображається у складі нематеріальних активів та не амортизуються. Цей 

нематеріальний актив оцінюється на дату балансу за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. 

Незавершене капітальні інвестиції містить витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням нематеріальних активів та не 

амортизуються до моменту, коли нематеріальні активи доведені до стану, придатного до використання. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 

4.3. Основні засоби 

Об'єкти основних засобів відображаються за переоціненою вартістю, за вирахуванням амортизації та накопичених збитків 

від знецінення, в разі їхньої наявності.  

Оцінка основних засобів здійснюється з достатньою регулярністю для того, щоб справедлива вартість переоціненого активу 

суттєво не відрізнялася від його балансової вартості. Приріст вартості від переоцінки відображається у складі іншого 

сукупного доходу і відноситься на збільшення капіталу у дооцінках, що входить до складу власного капіталу, за винятком тієї 

його частини, яка відновлює збиток від переоцінки цього ж активу, визнаний внаслідок раніше проведеної переоцінки у 

складі прибутку або збитку. Збиток від переоцінки визнається у звіті про сукупний дохід, за винятком тієї його частини, яка 

безпосередньо зменшує позитивну переоцінку за того ж активу, раніше визнану у складі фонду переоцінки основних 

засобів.  

Різниця між амортизацією, нарахованою на первісну вартість активу, та амортизацією, нарахованою на балансову вартість 

активу, перекласифіковується з фонду переоцінки основних засобів до  нерозподіленого прибутку під час вибуття основного 

засобу.  

Об'єкти основних засобів знімаються з обліку при їх вибутті або у випадку, якщо від їх подальшого використання не 

очікується отримання економічних вигод. Прибуток або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими 

надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупний дохід у періоді, в якому 

визнання активу припиняється. Після вибуття активу залишковий капітал у дооцінках такого активу перекласифіковується до 

нерозподіленого прибутку. 

Незавершене будівництво містить витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням основних засобів, включаючи відповідні 

змінні накладні витрати, понесені в результаті будівництва. 

Якщо об'єкти основних засобів містять основні частини, що мають різні терміни корисного використання, ці частини 

враховуються як окремі об'єкти основних засобів. 

Первісна вартість об'єктів безоплатно отриманих основних засобів в частині що отримані безоплатно від третіх осіб, а саме: 

переданих з комунальної власності місцевими органами самоврядування, передача яких здійснюється відповідно до 

чинного законодавства, та об'єктів основних засобів, які виявлено при проведенні інвентаризації  дорівнює справедливій 

вартості на дату отримання з урахуванням прямих витрат, що понесені в зв'язку з отриманням та доведенням таких об'єктів 

до стану, придатного до використання. Справедлива вартість таких безоплатно отриманих основних засобів відображається 

при визнанні основного засобу в обліку у складі відстроченого доходу. У сумі амортизаційних відрахувань визнаються 

доходи періодів, в яких ці об'єкти основних засобів приносять економічні вигоди. 

Згідно з Державним Актом Компанія має право на постійне користування землею, на якій вона розташована, і сплачує 

податок на землю, який щорічно розраховується державою виходячи із загальної площі та використання землі.  

Витрати на капіталізацію містять основні витрати на модернізацію та заміну основних засобів, що продовжують строк 

корисної експлуатації активів або збільшують їхню здатність генерувати дохід. Витрати на ремонт та обслуговування, що не 

відповідають зазначеним критеріям капіталізації, відображаються у звіті про сукупний дохід у тому періоді, в якому вони 

були понесені. 

Компанія капіталізує витрати на позики, що мають безпосереднє відношення до придбання, будівництва або виробництва 

кваліфікованих активів, як частину вартості цього активу. 

Знос відображається у звіті про сукупний дохід і нараховується на основі прямолінійного методу з використанням норм 

зносу, що визначаються, зважаючи на передбачуваний термін служби кожної одиниці основних засобів. Знос придбаних 

активів та активів, створених за рахунок власних коштів, починається з моменту, коли відповідний актив був введений в 

експлуатацію.  

Для розрахунку зносу використовуються наступні очікувані строки корисного використання: 

Групи основних засобів Термін корисного використання, роки 

Земельні ділянки Не амортизуються 
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 30-40 

Машини та обладнання 25 

Транспортні засоби 15 

Інструменти, прилади та інвентар 10 

Інші основні засоби 10 

Термін корисного використання, відповідні норми амортизації та ліквідаційна вартість визначаються для кожного об’єкта 

згідно з затвердженими в Компанії вимогами. 
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4.4. Зменшення корисності не фінансових активів 

Одиницею, яка генерує грошові кошти є вся сукупність всіх активів  Компанії. На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є 

ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне 

тестування активу на зменшення корисності, Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного 

відшкодування активу - це більша з наступних величин: справедливої вартості активу або підрозділу, що генерує грошові 

потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і вартості використання активу.  

4. Основні положення облікової політики (продовження) 

4.4. Зменшення корисності не фінансових активів (продовження) 

Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, які не генерують надходження 

грошових коштів, які, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групами активів. Якщо 

балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається таким, корисність якого 

зменшилася і списується до вартості відшкодування. Під час оцінки вартості використання, майбутні грошові потоки 

дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі 

та ризики, притаманні активу. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про сукупний дохід за період в складі тих 

категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого зменшилася. 

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності більше не 

існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення 

корисності відновлюються тільки у тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення 

суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному 

випадку балансова вартість активу підвищується до суми очікуваного відшкодування. Отримана сума не може перевищувати 

балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попередні роки не 

був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається у звіті про сукупний дохід за період. Після 

такої зміни вартості майбутні амортизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту 

балансову вартість активу, за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом строку корисної служби. 

4.5. Визнання фінансових інструментів 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Компанії містять грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і 

кредиторську заборгованості, інші зобов'язання та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки 

розкривається у відповідних розділах цих Приміток.  

Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли воно 

стає стороною контрактних зобов'язань на інструменти. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату виконання 

контракту. 

Згідно з МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", фінансові активи класифікуються у такі чотири категорії: 

фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку; позики та дебіторська 

заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення, і фінансові активи, доступні для продажу. Фінансові активи і фінансові 

зобов'язання спочатку признаються за справедливою вартістю.  Витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням або 

випуском фінансових активів і фінансових зобов'язань (окрім фінансових активів і фінансових зобов'язань, оцінених за 

справедливою вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують справедливу вартість 

фінансових активів або фінансових зобов'язань при первинному визнанні. Витрати, що безпосередньо відносяться до 

придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображено за справедливою вартістю через прибутки або 

збитки, відносяться безпосередньо на прибутки і збитки.  

Фінансові активи 

Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, 

переглядає встановлену класифікацію наприкінці кожного фінансового року.  

Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких очікуються протягом 12 місяців з дати придбання або з дати 

балансу, визнаються короткостроковими та відображаються у складі оборотних активів. Фінансові активи, економічні вигоди 

від використання яких очікуються протягом більш ніж 12 місяців з дати придбання або з дати балансу, визнаються 

довгостроковими та відображаються у складі необоротних активів. 

Фінансові зобов'язання, термін сплати яких очікується протягом 12 місяців з дати придбання або з дати балансу, визнаються 

короткостроковими та відображаються у складі поточних зобов'язань. Фінансові зобов'язання, термін сплати яких очікується 

протягом більш ніж 12 місяців з дати придбання або з дати балансу, відображаються у складі довгострокових зобов'язань. 
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Фінансові активи, за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку 

Фінансовий актив є фінансовим активом, який переоцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо 

він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про 

купівлю або продаж на основі їхньої справедливої вартості відповідно до прийнятого управління ризиками або 

інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до здійснення операції, визнаються у 

прибутках або збитках у міру виникнення. Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються у 

прибутках або збитках. 

У Компанії відсутні фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки. 

4. Основні положення облікової політики (продовження) 

4.5. Визнання фінансових інструментів (продовження) 

Позики та дебіторська заборгованість 

Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які 

підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська 

заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням метода ефективного відсотка за вирахуванням 

резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при 

придбанні, і включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, і витрати по здійсненню угоди. 

Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахуванні 

амортизації, визнаються у звіті про сукупний дохід за період. 

При первісному визнанні позики видані обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів, яка визначається з 

використанням ринкових процентних ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно відрізняються від процентної ставки 

за виданою позикою. Видані позики оцінюються за амортизованою вартістю  

із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення 

позики відображається як відсотки до отримання протягом строку, на який видано позику. Амортизована вартість 

розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, та будь-якого дисконту або премії при 

погашенні. 

Інвестиції, утримувані до погашення  

Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі фінансові інструменти класифікуються 

як утримувані до погашення. Утримувані до погашення фінансові активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, 

плюс витрати, безпосередньо пов'язані з проведенням операції. Після первісного визнання фінансові активи, утримувані до 

погашення, оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка, за вирахуванням збитків 

від знецінення.  

Станом на 31 грудня 2015 року Компанія не має фінансових активів, які утримуються до погашення. 

Фінансові активи, доступні для продажу 

Доступні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально віднесені в цю категорію або які не 

були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання фінансові активи, доступні для продажу, 

оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому сукупному прибутку. 

При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному прибутку, визнаються у 

звіті про сукупний дохід за період. Відсотки, зароблені або сплачені з інвестицій, відображаються у фінансовій звітності як 

процентний дохід або витрата, з використанням метода ефективного відсотка.  

Станом на 31 грудня 2015 року Компанія не має фінансових активів, які доступні для продажу. 

Фінансові зобов'язання 

При первісному визнанні фінансові зобов'язання можуть бути віднесені до категорії переоцінюваних за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток, якщо дотримані такі критерії: (і) віднесення до цієї категорії виключає або суттєво 

знижує непослідовність у методах обліку, яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов'язань або визнання відповідного 

прибутку або збитку; (іі) зобов'язання є частиною групи фінансових зобов'язань, управління якими здійснюється і результати 

за якими оцінюються на підставі справедливої вартості, відповідно до політики управління ризиками; (ііі) фінансове 

зобов'язання містить вбудований похідний інструмент, який необхідно окремо відобразити у фінансовій звітності або до 

категорії фінансових зобов’язань, які обліковуються за амортизаційною вартістю. 

Станом на 31 грудня 2015 р. Компанія не мала фінансових зобов'язань, які могли б бути віднесені до категорії 

переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток.  
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Фінансові зобов'язання, які обліковуються за амортизаційною вартістю 

Торговельна кредиторська заборгованість та інші короткострокові монетарні зобов'язання, які спочатку визнаються за 

справедливою вартістю, надалі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної 

ставки. Процентні зобов'язання надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 

процентної ставки, що забезпечує той факт, що будь-які процентні витрати, що підлягають погашенню за період, мають 

постійну ставку у складі зобов'язань звіту про фінансовий стан. У цьому випадку процентні витрати включають початкові 

витрати на ведення операції і знижку, що підлягає виплаті після погашення, а також будь-який відсоток або купон, що 

підлягають виплаті, поки зобов'язання залишаються непогашеними. 

4. Основні положення облікової політики (продовження) 

4.6. Зменшення корисності фінансових активів 

На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є об’єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу або групи 

фінансових активів зменшується.  

Активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю 

Якщо існує об'єктивне свідчення про появу збитків від зменшення корисності позик та дебіторської заборгованістю, що 

обліковуються за амортизованою собівартістю, сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів та 

поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були понесені), 

дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто ефективною ставкою відсотка, 

обчисленою при первісному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з 

використанням резерву. Сума збитку визнається у звіті про сукупний дохід за період. 

Спочатку Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак зменшення корисності окремо по кожному фінансовому активу, який 

окремо є суттєвим, або на сукупній основі по фінансових активах, які окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує 

об'єктивних ознак зменшення корисності по окремо оціненому фінансовому активу, незалежно від того, є він суттєвим чи ні, 

такий актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група 

фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються на предмет 

зменшення корисності індивідуально, і за якими виникає або продовжує мати місце збиток від зменшення корисності, не 

включаються до сукупної оцінки на предмет зменшення корисності. 

Якщо у наступний період сума збитку від зменшення корисності зменшується, і таке зменшення може бути об'єктивно 

пов'язане з подією, яка відбулася після того, як було визнано зменшення корисності, раніше визнаний збиток від зменшення 

корисності відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від зменшення корисності визнається у звіті про сукупний 

дохід за період у такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату 

відновлення. 

Щодо дебіторської заборгованості створюється резерв під знецінення у тому випадку, якщо існує об'єктивне свідчення 
(наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних фінансових труднощів дебітора) того, що Компанія не 
отримає всі суми, що належать їй відповідно до умов поставки. Резерв сумнівних боргів створюється відносно усіх типів 
дебіторської заборгованості, у тому числі на аванси видані. Резерв сумнівних боргів створюється як для дебіторської 
заборгованості за електричну енергію, так і для будь-якої іншої заборгованості за методом застосування абсолютної суми 
сумнівної заборгованості, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів відповідно до затвердженого окремим наказом 
Порядку визнання резерву сумнівних боргів. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності 
зменшується, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується у межах попереднього зменшення 
корисності, коригуючи рахунок резервів, та відображається у складі витрат або доходів поточного періоду. Знецінені 
заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними. 

Фінансові активи доступні для продажу 

Щодо фінансових активів, які доступні для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює існування об'єктивних свідчень 

того, що інвестиція або група інвестицій зазнали зменшення корисності. У разі інвестицій у пайові інструменти, 

класифіковані як такі, що доступні для продажу, об'єктивні свідчення включатимуть значне або тривале зниження 

справедливої вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості. “Значимість” оцінюється у порівнянні з початковою 

вартістю інвестицій, а “тривалість” - у порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менше первісної 

вартості. За наявністю свідоцтв зменшення корисності сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання та 

поточною справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного у звіті про сукупний дохід збитку від зменшення 

корисності за цими інвестиціям, виключається з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про сукупний дохід.  

4.7. Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи 
Визнання фінансового активу (або у разі застосування частини фінансового активу або частини групи аналогічних фінансових 

активів) припиняється у разі: 
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 закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

 збереження Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним прийняттям на себе 

зобов'язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок; або передачі Компанією належних їй 

прав на отримання грошових надходжень від такого активу і якщо Компанія або (а) передала практично всі ризики і 

вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) ні передала, ні зберегла за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з 

ним, але при цьому передала контроль за активом. При повному припиненні визнання фінансового активу різниця 

між балансовою вартістю активу та сумою отриманого і належного до отримання винагороди, а також дохід або 

витрата, накопичений в іншому сукупному доході, відносяться на прибутки і збитки. 

4. Основні положення облікової політики (продовження) 

4.7. Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань (продовження) 

Фінансові зобов'язання 
Визнання фінансового зобов'язання припиняється у разі погашення, анулювання або закінчення терміну погашення 

відповідного зобов'язання. 

При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво 

відмінних умовах або у разі внесення істотних змін до умов існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання 

припиняється, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про 

сукупний дохід. 

4.8. Оцінка справедливої вартості 

Всі активи та зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності, класифікуються в 

рамках описаної нижче ієрархії справедливої вартості на основі вихідних даних найнижчого рівня, які є суттєвими для оцінки 

справедливої вартості в цілому:  

 Рівень 1 – Ціни котирування (не скориговані) на активних ринках на ідентичні активи або зобов’язання  

 Рівень 2 – Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до 

найнижчого рівня ієрархії, можна спостерігати прямо або опосередковано; 

 Рівень 3 – Моделі оцінки, в яких суттєвих для оцінки справедливої вартості вихідних даних, що відносяться до 

найнижчого рівня ієрархії, немає у відкритому доступі. 

У випадку активів і зобов'язань, які переоцінюються у фінансовій звітності на періодичній основі, Компанія визначає 

необхідність їх переведення між рівнями ієрархії, повторно аналізуючи класифікацію (на підставі вихідних даних 

найнижчого рівня, які є суттєвими для оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду. 

Керівництво Компанії визначає політику і процедури для періодичної оцінки справедливої вартості фінансових активів, що 

не котируються, наявних для продажу. Для переоцінки основних засобів залучаються зовнішні оцінювачі. Рішення про 

залучення зовнішніх оцінювачів приймається з достатньою регулярністю. В якості критеріїв відбору застосовуються знання 

ринку, репутація, незалежність та відповідність професійним стандартам. На кожну звітну дату керівництво компанії аналізує 

зміни вартості активів і зобов'язань, які необхідно повторно проаналізувати і повторно оцінити відповідно до облікової 

політикою. У рамках такого аналізу керівництво перевіряє основні вихідні дані, які застосовувалися під час останньої оцінки, 

шляхом порівняння інформації, використовуваної при оцінці, з договорами та іншими доречними документами. 

Керівництво та зовнішні оцінювачі також порівнюють зміни справедливої вартості кожного активу і зобов'язання з 

відповідними зовнішніми джерелами з метою визначення обґрунтованості змін. 

Для цілей розкриття інформації про справедливу вартість Компанія класифікувала активи та зобов'язання на основі їх 

характеру, притаманним їм характеристикам і ризикам, а також застосованого рівня в ієрархії справедливої вартості, як 

зазначено вище. 

Інформація про справедливу вартість активів, оцінюваних за амортизованою вартістю, розкривається у Примітці 33. 

4.9. Гроші та їх еквіваленти 

До грошей та їх еквівалентів Компанія відносить готівку в касі, кошти на поточних рахунках в банках та короткострокові 

високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним 

ризиком зміни вартості. 

4.10. Запаси 

Запаси оцінюються за найменшим із двох показників: собівартості або чистої вартістю реалізації. При відпуску запасів у 

виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється методом ідентифікованої собівартості. Чиста 

вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу у ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оціночних 

витрат на завершення і витрат, необхідних для здійснення продажу.  
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4.11. Акціонерний капітал 

Фінансові інструменти, випущені Компанією, класифікуються як власний капітал тією мірою, якою вони відповідають 

визначенню фінансового зобов'язання або фінансового активу. Прості акції Компанії класифікуються як пайові інструменти. 

4.12. Фонд переоцінки основних засобів 

Фонд переоцінки основних засобів  відображає приріст справедливої вартості основних засобів, а також її зниження в тій 

мірі, в якій це зниження компенсує приріст вартості того ж активу, визнаний раніше у складі іншого сукупного доходу. 

4. Основні положення облікової політики (продовження) 

4.13. Додатковий капітал 

Додатковий капітал включає фонд розвитку виробництва, фонд гіперінфляції  та інший додатковий капітал. 

Фонд розвитку виробництва формується за рахунок нерозподіленого прибутку. Інший додатковий капітал складається з 

вартості об’єктів , які не увійшли до статутного капіталу і є державною або комунальною власністю, проте використовуються 

Компанією. Фонд гіперінфляції  включає вплив гіперінфляції на Акціонерний капітал компанії (Примітка 4.1). За рішенням 

керівництва даний фонд не був перенесений до складу нерозподіленого прибутку на дату переходу на МСФЗ. 

4.14. Нерозподілений прибуток 

Нерозподілений прибуток включає суми накопичених прибутків та збитків за весь період діяльності. 

4.15. Дивіденди 

Дивіденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. У разі виплати остаточних дивідендів, їхнє 

визнання здійснюється у момент затвердження акціонерами на загальних зборах. 

4.16. Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат 

Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, за якою роботодавець повинен здійснювати внески, розраховані як 

процентна частка від загальної суми заробітної плати. Ця пенсійна програма є програмою з визначеним внеском. Ці витрати 

у звіті про сукупний дохід відносяться до періоду, в якому виплачується заробітна плата. 

4.17. Оренда 

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як 

операційна оренда. Платежі, пов'язані з операційною орендою відображаються як витрати у звіті про сукупний дохід за 

період з використанням прямолінійного методу списання таких витрат протягом строку оренди. 

4.18. Потенційні зобов'язання 

Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для 

погашення зобов'язання потрібне вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких 

зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за винятком випадків, 

коли можливість відтоку ресурсів, які представляють собою економічні вигоди, є малоймовірною. 

4.19. Резерви 

Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), яке виникло у результаті 

минулої події, є значна ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібний відтік економічних вигод, і може 

бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія припускає отримати відшкодування деякої частини 

або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки у тому разі, 

якщо отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про 

сукупний дохід за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив тимчасової вартості грошей істотний, резерви 

дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це може бути застосовано, ризики, характерні 

для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на 

фінансування. 

4.20. Податок на прибуток 

Поточний податок 

Поточні податкові активи і зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, передбачуваною до 

отримання як відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове 

законодавство, які застосовуються для розрахунку цієї суми, – це ставки і закони, прийняті або практично прийняті на звітну 

дату. 
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Відстрочений податок 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усіма тимчасовими різницями на 

звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов'язань, для цілей фінансового обліку та вартістю, що приймається до 

уваги у податковому обліку. 

4. Основні положення облікової політики (продовження) 

4.20. Податок на прибуток (продовження) 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за усіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли: 

 відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первинного визнання гудвілу або активу, або зобов'язання у 

господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на 

бухгалтерський прибуток, ні на оподаткований прибуток або збиток; і 

 щодо оподатковуваних тимчасових різниць, які пов’язані з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, та з 

часткою у спільних підприємствах, якщо материнська компанія може контролювати розподіл у часі сторнування 

тимчасової різниці, або існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в недалекому 

майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються за усіма оподатковуваними тимчасовими різницями і перенесенням на наступні 

періоди невикористаного податкового кредиту та податкових збитків, якщо існує ймовірність отримання 

неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову різницю, а також використовувати податкові 

кредити і податкові збитки, перенесені на наступні періоди, крім випадків, коли: 

 відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, виникає у результаті первісного визнання активу 

або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і який на момент здійснення операції не 

впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; і 

 щодо тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у 

спільній діяльності, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує ймовірність сторнування тимчасових 

різниць в осяжному майбутньому і буде отриманий оподатковуваний прибуток, у відношенні якого можна застосувати 

тимчасову різницю. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату складання звіту про фінансовий стан і 

зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би 

реалізувати частину або усю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи 

переоцінюються на кожну дату звіту про фінансовий стан і визнаються тоді, коли виникає ймовірність отримання у 

майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується при реалізації 

активу або погашення зобов'язання, на підставі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату звіту про фінансовий 

стан податкових ставок і положень податкового законодавства. Відстрочений податок, який належить до статей, визнаних не 

у складі прибутку чи збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків визнаються 

відповідно до операцій, які покладені в їхню основу, або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку за наявності повного 

юридичного права зарахувати поточні податкові активи у рахунок поточних податкових зобов'язань і якщо вони відносяться 

до податків на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання. 

У грудні 2010 року в Україну було прийнято Податковий кодекс, який діє з січня 2011 року, а щодо податку на прибуток 

підприємств - з квітня 2011 року. Новий податковий кодекс передбачає, крім іншого, також і зближення бухгалтерського та 

податкового обліків. Для розрахунку податку на прибуток будуть застосовуватися такі ставки податку на прибуток: 

з 1 січня 2014 р. - 18%; 
з 1 січня 2015 р. - 18%; 
з 1 січня 2016 р. - 18%. 

При розрахунку сум відстрочених податкових активів і зобов'язань Компанія використовувала ставки податку, які, як 

очікується, діятимуть у період сторнування тимчасових різниць, які призвели до виникнення відповідних відкладених 

податкових активів і зобов'язань. 

4.21. Визнання доходів  

Дохід від реалізації електроенергії та надання послуг з транзиту електроенергії визнається за принципом нарахування, коли 

існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди, пов'язані з проведенням операції, і сума доходу може бути 

достовірно визначена. Дохід визнається за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ). 

Сума доходу визначається на підставі застосування тарифів на реалізацію електроенергії, затверджених Національною 

комісією регулювання електроенергетики України. Методика визначення тарифів заснована, головним чином, на сумі 
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виробничої собівартості і затвердженому коефіцієнті прибутку. Такий процес визначення тарифів може також підпадати під 

вплив соціально-політичних чинників. 

Дохід від реалізації товарів, послуг та продукції визнається за умови наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві 

передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності, підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 

реалізованою продукцією (товарами, іншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена, є 

впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а витрати, пов'язані з цією 

операцією, можуть бути достовірно визначені.  

4. Основні положення облікової політики (продовження) 

4.22. Процентний дохід 

Щодо усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентних фінансових активів, які 

класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу 

ефективного відсотка, який точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом 

очікуваного строку використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої 

балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. 

Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про сукупний дохід. 

4.23. Фінансові витрати  

Фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків за наданими кредитами і позиками, які не капіталізуються, збитки 

від дисконтування довгострокових фінансових інструментів. 

4.24. Сегменти  

Діяльність Компанії здійснюється в одному операційному сегменті. Компанія купує електроенергію у ДП “Енергоринок” з 

подальшою її реалізацією. Реалізація електроенергії здійснюються на території Україні. 

4.25. Події після звітної дати 

Події, що відбулися після звітної дати і до дати затвердження фінансових звітів до випуску та які надають додаткову 

інформацію щодо фінансової звітності Компанії, відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати 

і які не впливають на фінансову звітність Компанії на цю дату, розкриваються у примітках до фінансової звітності, якщо такі 

події суттєві.  

4.26. Зміни в обліковій політиці у фінансовій звітності за 2014 рік 

Компанія внесла зміни до облікової політики з 1 січня 2014 року в частині обліку дооцінки об’єктів основних засобів. Вплив 

зміни облікової політики на фінансову звітність Компанії наведено у Примітці 37. 

5. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації 

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Компанією 

Облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році Деякі нові стандарти та інтерпретації 

стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2015 року. Нижче наведені нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які 

повинні застосовуватись Компанією у теперішній час або в майбутньому: 

Поправки до МСБУ 19 – "Програми з визначеною виплатою: внески працівників".  

Поправки уточняють вимоги, які ставляться до того, яким чином внески працівників або третіх осіб, які пов'язані з 

послугами, слід віднести до періодів надання послуги. Крім того, вона дозволяє, але не зобов’язує, визнавати такі внески як 

зниження вартості послуг в періоді, в якому відповідна послуга надається, у випадку, якщо сума внеску не залежить від 

числа років надання послуг. Дані поправки не мали впливу на фінансовий стан або фінансові результати діяльності Компанії. 

"Щорічні вдосконалення МСФЗ" (цикл 2010 - 2012 років).  
МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій". Дане вдосконалення роз’яснює термін умови набуття права шляхом виділення термінів 

умови про результати діяльності та умови про стаж роботи,які раніше включалися у термін умови набуття права.  

МСФЗ 3 "Об’єднання  бізнесу". Дане вдосконалення роз’яснює, що непередбачена компенсація оцінюється як зобов’язання 

або як інструмент капіталу на основі МСБУ 32 "Фінансові інструменти: подання", а також вимагає, щоб непередбачені 

компенсації, що не класифікуються як капітал, переоцінювалися до справедливої вартості на кожну звітну дату з визнанням 

зміни у справедливій вартості через прибуток чи збиток. 

МСФЗ 8 "Операційні сегменти". Дане вдосконалення вимагає додаткові розкриття стосовно суджень керівництва, коли 

операційні сегменти об’єднувалися для представлення у виді звітного сегменту. Вдосконалення також роз’яснює, що звірка 

суми активів звітних сегментів до активів підприємства вимагається тільки тоді, коли оцінка активів сегмента регулярно 

подається керівнику, який приймає операційні рішення.  
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МСФЗ 13 "Оцінка за справедливою вартістю". Дане вдосконалення роз’яснює, що короткострокова дебіторська та 

кредиторська заборгованості, за якими не встановлена процентна ставка, можуть, як і раніше, оцінюватися за первісною 

сумою, без дисконтування, якщо ефект від дисконтування є несуттєвим.  

МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 38 "Нематеріальні активи". Дане вдосконалення роз’яснює, як обчислюється 

накопичена амортизація, коли об'єкти основних засобів та нематеріальних активів відображаються за допомогою моделі 

переоцінки. Чиста балансова вартість активу коригується до переоціненої вартості таким із двох способів: 

- валова балансова вартість коригується відповідно до балансової вартості (наприклад, пропорційно зміні чистої 

балансової вартості або з посиланням на спостережувані ринкові дані). Накопичена амортизація також коригується 

еквівалентно до різниці між між валовою сумою та чистою балансовою вартістю. 

- Накопичена амортизація елімінується проти валової балансової вартості. 

5. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації (продовження) 

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Компанією (продовження) 

МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін". Дане вдосконалення роз’яснює, що у випадку, коли послуги з 

управління компанією, що звітує (або її материнською компанією), надаються їй іншою спеціалізованою компанією, така 

компанія буде зв’язаною стороною для компанії, що звітує, і: 

- Потребує окремого розкриття суми витрат на управління, наданих окремій спеціалізованій компанії; 

- Не потребує розкриття вказаної суми витрат за категоріями, як того вимагає МСБО 24.17.  

Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фінансову звітність Компанії. 

"Щорічні удосконалення МСФЗ" (цикл 2011 - 2013 років). 

МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності". Дане удосконалення роз’яснює, що 

компанії мають право вибору: 

- Застосовувати тільки МСФЗ, які обов’язкові для застосування в звітному періоді; 

- або також застосовувати один чи декілька МСФЗ, які не є обов’язковими, але їх можна застосовувати достроково. 

МСФЗ 3 "Об’єднання бізнесу". Дане вдосконалення роз’яснює, що формування всіх видів спільної діяльності, визначених у 

МСФЗ 11 "Спільні угоди" (а саме спільна діяльність та спільні операції),виключаються зі сфери застосування МСФЗ 3. 

Виключення зі сфери застосування відноситься тільки до обліку спільних угод у її власній фінансовій звітності і не 

відноситься до обліку сторонами спільної діяльності своїх часток у спільних угодах.  

МСФЗ 13 "Оцінка за справедливою вартістю". МСФЗ 13.52 визначає сферу застосування винятку, який дозволяє організації 

оцінювати справедливу вартість групи фінансових активів та фінансових зобов'язань на нетто-основі (виняток для портфелю 

цінних паперів). Дане вдосконалення роз’яснює, що виняток для портфелю цінних паперів застосовується до всіх договорів, 

що входять у сферу МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" (або МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", якщо він був 

прийнятий достроково), незалежно чи відповідають вони визначенню фінансових активів або фінансових зобов'язань в 

МСФЗ 32 "Фінансові інструменти: подання". 

МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість". Дане вдосконалення зазначає, що для визначення, чи є придбання інвестиційної 

нерухомості угодою з об'єднання бізнесу потрібно судження стосовно конкретних вимог МСФЗ 3 "Об’єднання бізнесу", 

незалежно від вимог МСБО 40, а саме: 

- Чи буде придбання інвестиційної нерухомості придбанням активу, групи активів чи об’єднанням бізнесу 

(застосовуються тільки вимоги МСФЗ 3). 

- Розмежування між інвестиційною нерухомістю та нерухомістю, зайнятою власником (застосовуються тільки вимоги 

МСФЗ 40). 

Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фінансову звітність Компанії. 

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності 

Компанія не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були опубліковані, але не набрали 

чинності: 

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".  

У липні 2014 була випущена остаточна редакція МСФЗ 9, яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими 

інструментами і замінює МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" і всі попередні редакції МСФЗ 9. Стандарт 

вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ 9 набирає чинності для річних 

звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. 
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Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Застосування МСФЗ 9 не 

матиме впливу на класифікацію та оцінку фінансових активів та фінансових зобов'язань Компанії.  

Поправки до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" та МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані компанії та спільні 
підприємства" - Продаж або внесок активів між інвестором та асоційованою компанією чи спільним підприємством.  

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою компанією, яка 

продається асоційованій компанії або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи 

збитки, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес, згідно з визначенням в 

МСФЗ 3, в угоді між інвестором і його асоційованою компанією чи спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. 

Однак прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, 

визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж компанія інвестора в асоційованій компанії чи спільному 

підприємстві. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати та 

застосовуються перспективно, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на 

фінансову звітність Компанії. 

5. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації (продовження) 

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності (продовження) 

Поправки до МСФЗ 10, "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки в інших 
компаніях" та МСБУ 28 "Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства": "Інвестиційні компанії – 
застосування виключення з вимог щодо консолідації".   

Поправки розглядають питання, які виникають при застосуванні виключень щодо інвестиційних компаній згідно з МСФЗ 10. 

Поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про надання консолідованої фінансової звітності 

застосовується до материнської компанії, яка є дочірньою організацією інвестиційної компанії, яка оцінює свої дочірні 

компанії за справедливою вартістю. Крім цього, поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що консолідації підлягає тільки така 

дочірня компанія інвестиційної компанії, яка сама не є інвестиційною компанією і надає інвестиційній компанії допоміжні 

послуги. Всі інші дочірні компанії інвестиційної компанії оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСБО 28 

дозволяють інвестору при застосуванні методу участі в капіталі зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його 

асоційованою компанією або спільним підприємством, які є інвестиційною компанією, до своїх власних часток участі в 

дочірніх компаніях. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї 

дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Компанії. 

Поправки до МСФЗ 11 "Угоди про спільну діяльність: Облік придбання часток участі у спільних операціях".  

Дані поправки вимагають, щоб учасник спільних операцій враховував придбані частки участі у спільній діяльності, діяльність 

якої являється бізнесом, згідно з відповідними принципами МСФЗ 3 "Об’єднання бізнесу" для обліку об'єднання бізнесу. 

Поправки також роз'яснюють, що частки участі в спільній операції, які були придбані раніше,  не переоцінюються при 

придбанні додаткової частки участі в тій же спільної операції, якщо зберігається спільний контроль. Крім того, в МСФЗ 11 

було добавлено виключення зі сфери застосування, згідно котрому дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які 

здійснюють спільний контроль (включаючи компанію, що звітує), находяться під спільним контролем однієї і тієї ж кінцевої 

контролюючої сторони. Поправки набувають чинності на перспективній основі для річних звітних періодів, що починаються 

1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на 

фінансову звітність Компанії. 

МСФЗ 14 "Рахунки відкладених тарифних різниць".  

МСФЗ 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає тарифному регулюванню, 

продовжувати застосовувати більшість застосовуваних ними діючих принципів облікової політики щодо залишків по 

рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ 14, повинні 

представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а за такими залишками - 

окремими рядками у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про 

характер тарифного регулювання та пов'язані з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність 

організації. МСФЗ 14 набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати. Компанія 

вирішила не застосовувати даний стандарт достроково. Після набуття чинності стандарт не буде мати на фінансову звітність.  

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клієнтами".  
МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з 

клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує 

отримати в обмін на передачу активів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до 

оцінки і визнання виручки. 
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Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з 

МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, ретроспективно 

в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове 

застосування. В даний час Компанія оцінює вплив МСФЗ 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату набрання 

чинності. 

Поправки до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" - "Ініціатива з розкриття інформації".  

Ці поправки скоріш уточнюють, ніж суттєво змінюють, існуючі в МСБО 1 вимоги. Поправки роз’яснюють наступне:   

- вимоги до суттєвості в МСБО 1; 

- окремі статті в звіті(ах) про прибуток і збиток та інший сукупний дохід і звіті про фінансовий стан можуть бути 

дезагреговані; 

- у компаній є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності; 

- частка іншого сукупного доходу асоційованих компаній та спільних підприємств, які обліковуються за методом участі в 

капіталі, має бути представлена агреговано в рамках однієї статті і класифікуватися як статті, які будуть чи не будуть згодом 

рекласифіковані до складу прибутку чи збитку. 

Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум у звіті 

про фінансовий стан і у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 

Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому 

допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Компанії. 

5. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації (продовження) 

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності (продовження) 

Поправки до МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 38 "Нематеріальні активи: Уточнення прийнятних методів зносу і 
амортизації".  

Поправки роз'яснюють, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу 

(частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований 

на виручці метод не може використовуватися для нарахування зносу основних засобів і може використовуватися тільки в 

рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній основі для річних 

звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або поле цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. 

Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія не використовує заснований на виручці 

метод для амортизації необоротних активів. 

Поправки до МСБО 27 "Окрема фінансова звітність" - Метод участі у капіталі в окремій фінансовій звітності. 

Поправки дозволяють організаціям використовувати метод участі у капіталі для обліку інвестицій у дочірні компанії, спільні 

підприємства та асоційовані компанії в окремій фінансовій звітності. Організації, які вже застосовують МСФЗ і приймають 

рішення про перехід на метод участі у капіталі в своїй окремій фінансовій звітності, повинні будуть застосовувати цю зміну 

ретроспективно. Організації, що вперше застосовують МСФЗ і приймають рішення про використання методу участі у капіталі 

в своїй окремій фінансовій звітності, зобов'язані застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають 

чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове 

застосування. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Компанії. 

Поправки до МСБО 41 "Сільське господарство: плодоносні рослини".  

Поправки вносять зміни у вимоги до обліку біологічних активів, які відповідають визначенню плодоносних рослин. Такі 

активи більш не належать до сфери застосування МСБО 41, натомість до них застосовується МСБО 16 "Основні засоби". 

Після первісного визнання плодоносні рослини будуть оцінюватися згідно МСБО 16 по накопичених фактичних витратах (до 

дозрівання) і з використанням обліку моделі по накопиченим фактичним витратам або моделі переоцінки (після 

дозрівання). Поправки також підтверджують, що продукція плодоносних рослин, як і раніше, залишається в сфері 

застосування МСБО 41 та повинна оцінюватися за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Відносно 

державних субсидій, що відносяться до плодоносних рослин, застосовуватиметься МСБО 20 "Облік державних грантів і 

розкриття інформації про державну допомогу". Поправки застосовуються ретроспективно до річних періодів, що 

починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть 

впливу на фінансову звітність Компанії. 

"Щорічні удосконалення МСФЗ" (цикл 2012 - 2014 років).  

МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" - Зміна способу вибуття. Поправка 

роз'яснює, що рекласифікація активу або групи вибуття з утримуваних для продажу в групу тих, що підлягають розподілу 
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власникам, або навпаки, вважається продовженням початкового плану вибуття. Після рекласифікації застосовуються вимоги 

МСФЗ 5 до класифікації, подання та оцінки. 

Якщо актив перестає бути класифікований як призначений для розподілу на користь власників, застосовуються вимоги 

МСФЗ 5 для активів, які перестають класифікуватися як призначені для продажу. 

МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: Розкриття". Контракти на обслуговування. Поправка роз'яснює обставини, в яких 

підприємство зберігає подальшу участь при обслуговуванні переданого активу. 

Подальша участь існує, якщо підприємство, яке надає послуги, має майбутні вигоди від переданого фінансового активу. 

Прикладами, коли подальша участь існує, є ситуації, де плата за обслуговування являє собою: 

- змінну винагороду, яка залежить від суми переданого активу; або 

- фіксовану винагороду, яку може бути не виплачено в повному обсязі через невиконання переданого фінансового активу. 

Поправка повинна застосовуватися ретроспективно відповідно до МСФЗ 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та 

помилки". Тим не менш, поправка не повинна застосовуватися протягом будь-якого періоду, що розпочався до річного 

періоду, в якому компанія вперше застосовує поправку.  

Застосування поправок по взаємозаліку у скороченій проміжній фінансовій звітності. 

Ще одна поправка до МСФЗ 7 роз'яснює, що застосування поправки Взаємозалік фінансових активів та фінансових 

зобов'язань (Поправки до МСФЗ 7), випущеної в грудні 2011 року, явно не вимагається для всіх проміжних періодів. Тим не 

менш, слід зазначити, що в деяких випадках може знадобитися включення в скорочену проміжну фінансову звітність 

розкриття з метою дотримання вимог МСФЗ 34. 

МСБО 19 "Виплати працівникам" - Ставка дисконтування - регіональні ринки. Поправка роз'яснює, що високоякісні 

корпоративні облігації, які використовуються для визначення ставки дисконтування для обліку винагород працівникам, 

повинні бути виражені в тій же валюті, в якій виплачується відповідна винагорода працівникам. У разі відсутності ринку 

високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в конкретних валютах, необхідно використовувати ставки за 

державними облігаціями.  

5. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації (продовження) 

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності (продовження) 

Підприємства зобов'язані застосовувати зазначені зміни з самого раннього порівняльного періоду, представленого у 

фінансовій звітності, початкові коригування визнаються у складі нерозподіленого прибутку на початок цього періоду.  

МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" - Розкриття інформації в іншому місці в проміжному фінансовому звіті. Пункт 

16А МСБО 34 вимагає подавати додаткові розкриття або в: 

- Примітках до проміжної фінансової звітності, або 

- В іншому місці проміжного фінансового звіту. 

Поправка роз'яснює, що потрібно перехресне посилання, якщо розкриття представлені "в іншому місці" в проміжній 

фінансовій звітності, наприклад, у коментарях керівництва або у звіті про ризики компанії. Однак, щоб відповідати пункту 

16А МСБО 34, якщо розкриття інформації міститься в окремому від проміжної фінансової звітності документі, такий 

документ повинен бути доступний для користувачів фінансової звітності на тих же умовах і в той же час, що і сама проміжна 

фінансова звітність. 

Дані удосконалення набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. 

Прийняття даних удосконалень не матиме впливу на фінансову звітність Компанії. 

6. Рекласифікація у звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року 

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року 

 Прим. 
До 

рекласифікації  Рекласифікація  
Після  

рекласифікації 

  тис. грн.  тис. грн. 
 тис. грн. 

АКТИВИ  

     

Нематеріальні активи A 1,768  407  2,175 
Торгова та інша дебіторська заборгованість B 39,874  (2,796)  37,078 
Дебіторська заборгованість з податку на прибуток B -  2,796  2,796 
Непоточні активи, утримувані для продажу A 407  (407)  - 
Усього активи   42,049  -  42,049 
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ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

      
Торгова та інша кредиторська заборгованість 

C 34,309  (7,250)  27,059 
Розрахунки с бюджетом 

C -  7,250  7,250 
Усього зобов'язання 

 34,309  -  34,309 

 

A. Залишки по квотам на антропогенні викиди парникових газів у звіт 

про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року було рекласифіковано до складу нематеріальних активів, щоб відповідати 

поданню інформації за 2015 рік. 

B. Дебіторська заборгованість з податку на прибуток подана окремо від 

торгової та іншої дебіторської заборгованості. 

C. Розрахунки с бюджетом наведені окремо від торгової та іншої 

кредиторської заборгованості. 

 

7. Дохід від реалізації 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Дохід від продажу електроенергії юридичним особам 1,021,159  817,434 
Дохід від продажу електроенергії фізичним особам 313,326  214,988 
Доходи від реактивної енергії 26,708  17,078 
Доходи від транзиту електроенергії 27,768  24,020 
Дохід від реалізації разом 1,388,961  1,073,520 

 

8. Собівартість реалізації 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Електроенергія 863,946  660,815 
Заробітна плата та відповідні нарахування 233,400  209,864 
Знос та амортизація 69,055  78,038 
Матеріальні затрати 57,203  46,374 
Витрати на послуги 39,076  14,529 
Інші витрати включені до собівартості 15,309  11,117 
Собівартість реалізації разом  1,277,989  1,020,737 
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9. Інші доходи / витрати 

9.1. Інші доходи 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Дохід від дооцінки основних засобів 25,872  578 
Дохід від приєднання до електромереж 13,673  13,489 
Дохід від безоплатно одержаних активів 2,251  5,478 
Плата за понад договірне споживання електроенергії 2,201  869 
Одержані штрафи, пені, неустойки 2,000  978 
Відшкодування раніше списаних активів 1,351  2,949 
Дохід від операційної оренди активів 1,200  850 
Дохід від реалізації робіт, послуг 947  636 
Дохід від операційної курсової різниці 504  241 
Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 164  167 
Дохід від списання кредиторської заборгованості 155  312 
Дохід від житла 96  52 
Дохід від реалізації інших оборотних активів 92  184 
Інші доходи 4,439  2,072 
Інші доходи разом 54,945  28,855 

 

9.2. Інші витрати 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Уцінка основних засобів 75,088  - 
Інші невиробничі витрати 14,159  9,258 
Витрати на утримання соціальної сфери 6,590  4,963 
Втрати від зменшення корисності активів 964  722 
Витрати по житлу 783  757 
Витрати по медпункту 367  194 
Зменшення справедливої вартості антропогенних викидів 337  - 
Втрати від курсової різниці 298  2 
Списання необоротних активів 194  465 
Витрати по оренді основних засобів 119  106 
Втрати від знецінення запасів 42  339 
Визнані штрафи, пені, неустойки 23  15 
Нестачі і втрати від псування цінностей 10  33 
Інші виробничі витрати -  5 
Нарахування резерву під сумнівну заборгованість (691)  1,754 
Інші витрати 19  2 
Інші витрати разом 98,302  18,615 

 

10. Адміністративні витрати 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Витрати на оплату праці 20,128  16,627 
Витрати на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 5,899  5,699 
Матеріальні витрати 3,318  2,407 
Амортизація необоротних активів 1,221  1,096 
Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків 401  819 
Витрати на відрядження 299  215 
Витрати на оплату періодичних видань  228  198 
Податки, збори (обов'язкові платежі) 58  42 
Інші витрати (админ) 3,168  3,968 
Адміністративні витрати разом 34,720  31,071 

11. Витрати на збут 

Витрати за збут включають витрати на рекламу та оголошення, пов’язані виключно з інформуванням споживачів, стосовно 
діяльності Компанії. 



 

Примітки, що додаються на сторінках 14 - 31, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 31 
 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Витрати на збут (передача електроенергії) 332  275 
Витрати на збут (постачання електроенергії) 4  35 
Витрати на збут разом 336  310 

 

12. Фінансові доходи / витрати 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Процентні доходи за депозитами 8,313  1,884 
Фінансові доходи 8,313  1,884 

Відсотки за кредит (259)  (34) 
Відсотки за податковим кредитом (50)  (26) 
Дисконт від переоцінки довгострокових зобов'язань (138)  (3,107) 
Фінансові витрати (447)  (3,167) 
Чистий фінансовий результат 7,866  (1,283) 

 

13. Податок на прибуток 

Податок на прибуток у звіті про сукупний дохід: 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Поточний податок на прибуток:    

Витрати з поточного податку на прибуток 19,389  11,667 

Відстрочений податок на прибуток:    

Відстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному році (17,843)  (7,230) 
Витрати з податку на прибуток  1,546  4,437 

 

 



 

Примітки, що додаються на сторінках 14 - 32, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 32 
 

13. Податок на прибуток (продовження) 

Взаємозв'язок між витратами (доходом) з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, помноженим  на ставку 

податку на прибуток, що діє в Україні, за 2015 та 2014 рр.. 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 

Бухгалтерський прибуток  до оподаткування 40,425  30,359 

Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (2014 р.: 18%) 7,277  5,464 
Індексація основних засобів в податковому обліку (7,160)  - 
Доходи, що виключаються для оподаткування  (357)  (1,027) 
Витрати, що не зменшують податкову базу з податку на прибуток:    

Благодійні та інші внески  420  - 
Амортизація невиробничих активів 59  - 
Інші витрати, що не зменшують податкову базу 1,307  - 

За ефективною ставкою податку на прибуток  
в розмірі 3.82% (2014 р.: 14.62%) 1,546  4,437 

 

Відстрочений податок на прибуток, визнаний в іншому сукупному доході 

Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які відносяться безпосередньо до складу іншого сукупного 

доходу протягом року: 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Основні засоби 108,341  - 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом  108,341  - 

 

Відстрочений податок на прибуток у звіті про фінансовий стан: 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Відстрочені податкові активи -  - 
Відстрочені податкові зобов'язання (136,255)  (45,756) 
Чисті відстрочені податкові активи / (зобов'язання) (136,255)  (45,756) 

 

Відстрочені податкові (зобов'язання) / активи, що відносяться до: 

тис. грн.тис. грн.тис. грн.тис. грн.Основні 

засоби(50,020)20,430(108,341)(137,931)2015 р. 
Залишок на 

початок року   

Відображено у 
складі прибутку 

або збитку   

Відображено у 
складі іншого 

сукупного 
доходу   

Залишок на 
кінець року 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 1,282  (1,282)  -  - 

Торговельна та інша кредиторська заборгованість -  -  -  - 

Забезпечення 2,982  (1,305)  -  1,676 
Разом (45,756)  17,843  (108,341)  (136,255) 

Відстрочені податкові (зобов'язання) / активи, що відносяться до: 

тис. грн.тис. грн.тис. грн.тис. грн.Основні 

засоби(57,387)7,367-(50,020)2014 р. 
Залишок на 

початок року   

Відображено у 
складі прибутку 

або збитку   

Відображено у 
складі іншого 

сукупного 
доходу   

Залишок на 
кінець року 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 1,738  (456)  -  1,282 

Торговельна та інша кредиторська заборгованість 51  (51)  -  - 

(52,986)7,230-(45,756)Забезпечення 2,612  370  -  2,982 

14. РазомПрибуток на акцію 

 2015 р.  2014 р. 

 грн.   грн. 
Базовий прибуток на акцію 0.29  0.19 
Розбавлений прибуток на акцію 0.29  0.19 

 



 

Примітки, що додаються на сторінках 14 - 33, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 33 
 

Суми базового прибутку на акцію розраховано шляхом розподілу чистого прибутку за рік, що припадає на власників 

звичайних акцій компанії, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу протягом року. 

Показник розбавлений прибуток (збиток) на акцію відображає можливе зниження рівня прибутковості (збільшення збитку) 

звичайної акції в наступному звітному періоді. Акціонерне товариство не має конвертованих цінних паперів або договорів 

купівлі - продажу звичайних акцій за ціною, нижчою від їх ринкової вартості для показника розбавленого прибутку (збитку) і 

відображає тільки базовий прибуток (збиток) на акцію. 

Нижче в таблиці наводиться інформація про прибуток та кількості акцій, яка використана в розрахунках базового  та 

розбавленого прибутку  на акцію: 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Чистий прибуток, який припадає на власників звичайних акцій, для розрахунку базового 

прибутку 38,879  25,922 
Чистий прибуток, який припадає на власників звичайних акцій материнської компанії, 

скоригований з урахуванням ефекту розбавлення 38,879  25,922 

 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. штук  тис. штук 
Середньозважена кількість звичайних акцій для розрахунку базового прибутку на акцію 134,551  134,551 
Ефект розбавлення -  - 
Середньозважена кількість звичайних акцій, скоригована на ефект розбавлення 134,551  134,551 

 

Між звітною датою і датою складання цієї фінансової звітності жодних інших операцій зі звичайними акціями або 

потенційними звичайними акціями не проводилося. 

 

 



 

Примітки, що додаються на сторінках 14 - 34, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 34 
 

15. Основні засоби 

Земельні 
ділянки  

Будівлі, 
споруди та 

передавальні 
пристрої  

Машини та 
обладнання  

Транспортні 
засоби  

Інструменти, 
прилади та 

інвентар  

Інші 
основні 
засоби  

Незаверше
ні 

капітальні 
інвестиції  Разом

 тис. грн.  тис. грн. тис. грн.  тис. грн. тис. грн.  тис. грн. тис. грн.  тис. грн.

Первісна вартість  
або оцінка: 

  

  

 

  

 

На 1 січня 2014 року 17  1,429,897  73,620,126  705,120  1,256,963  50,973  54,710  77,117,806 
Надходження -  36,152  13,820  996  2,020  6,732  49,002  108,722 
Вибуття -  (879)  (2,497)  (338)  (2,006)  (887)  (54,241)  (60,848)

На 31 грудня 2014 
року 17  1,465,170  73,631,449  705,778  1,256,977  56,818  49,471  77,165,680 

Надходження -  46,660  12,596  273  1,065  6,731  53,218  120,543 
Вибуття -  (329)  (1,017)  (85)  (108)  (957)  (65,104)  (67,600)

Рекласифікація -  687  (593)  (56)  (35)  -  -  3 
Дооцінка -  100,569,279  862,126,073  1,019,911  1,691,563  47,533  -  965,454,359 
Уцінка -  (99,868)  (5,005,582)  (68,557)  (10,407)  -  -  (5,184,414)

На 31 грудня 2015 
року 17  101,981,599  930,762,926  1,657,264  2,939,055  110,125  37,585  1,037,488,571 

Знос та знецінення:                

На 1 січня 2014 року -  (879,093)  (73,459,685)  (689,002)  (1,244,827)  (50,602)  -  (76,323,209)

Амортизація за рік -  (38,854)  (27,702)  (4,293)  (3,134)  (6,768)  -  (80,751)

Вибуття -  765  2,497  339  2,006  867  -  6,474 
На 31 грудня 2014 

року -  (917,182)  (73,484,890)  (692,956)  (1,245,955)  (56,503)  -  (76,397,486)

Амортизація за рік -  (36,484)  (21,419)  (4,043)  (2,647)  (6,779)  -  (71,372)

Вибуття -  285  1,017  85  108  957  -  2,452 
Рекласифікація -  (50)  12  27  14  (2)  -  1 
Дооцінка -  (100,068,496)  (861,993,150)  (1,015,717)  (1,689,527)  (47,471)  -  (964,814,361)

Уцінка -  34,911  4,984,893  67,742  9,273  -  -  5,096,819 
На 31 грудня 2015 

року -  (100,987,016)  (930,513,537)  (1,644,862)  (2,928,734)  (109,798)  -  (1,036,183,947)

Чиста балансова 
вартість:                

На 1 січня 2014 року 17  550,804  160,441  16,118  12,136  371  54,710  794,597 
На 31 грудня 2014 року 17  547,988  146,559  12,822  11,022  315  49,471  768,194 
На 31 грудня 2015 

року 17  994,583  249,389  12,402  10,321  327  37,585  1,304,624 

Компанія утримує на балансі основні фонди, щодо яких існують обмеження у використанні у залишковій вартості 

2,577 тис. грн. (2014 – 2,476 тис. грн.) Такі основні фонди перебувають у власності держави та не були передані державі при 

приватизації, проте згідно законодавства України Компанія є балансоутримувачем таких фондів та має безумовні 

зобов’язання щодо їх утримання та забезпечення належного до використання стану. Компанія контролює майбутні 

економічні вигоди від використання таких активів та несе операційні ризики та ризики, пов’язані з утриманням таких 

активів, Компанія відображає зазначені активи у своєму балансі до моменту передачі відповідним органам державної 

власті, незважаючи на те, що не має права власності на такі об’єкти. 

Станом на 31 грудня 2015 року не має повністю амортизованих основних засобів, відображених у складі основних засобів 

(2014 - 386,441  тис. грн.). 

Компанія використовує основні засоби взяті в операційну оренду. Вартість таких основних засобів складає 4,491 тис. грн. 

(2014 – 4,110 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня  2015 року  частина основних засобів були оцінені незалежною професійною компанією – оцінювачем 

ТОВ «Назарет» (Хмельницький, Україна), з використанням ринкового, дохідного та витратного підходу. Приріст вартості від 

переоцінки звітного року в сумі 601,895 тис. грн. було відображено в складі іншого сукупного доходу.  

У звітному та попередньому періоді у Компанії не було витрат на позики, що мають безпосереднє відношення до 

придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів і, відповідно, не капіталізувались витрати на позики. 

Станом на звітні дати основні засоби Компанії не перебували в заставі.  

 



 

Примітки, що додаються на сторінках 14 - 35, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 35 
 

16. Нематеріальні активи 

 

Права на 
знаки для 
товарів та 

послуг   

Інші 
нематеріаль

ні активи   

Квоти на 
антропогенні 

викиди   

Незавершені 
капітальні 
інвестиції   Разом 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Первісна вартість:          

На 1 січня 2014 року 1  2,615  1,123  934  4,673 
Надходження -  272  -  258  530 
Вибуття -  (263)  -  (273)  (536) 
На 31 грудня 2014 року 1  2,624  1,123  919  4,667 
Надходження -  125  -  2,771  2,896 
Вибуття (1)  (221)  -  (125)  (347) 
На 31 грудня 2015 року -  2,528  1,123  3,565  7,216 

Амортизація та знецінення:          

На 1 січня 2014 року (1)  (1,730)  -  -  (1,731) 
Амортизація за рік -  (309)  -  -  (309) 
Зменшення корисності -  264    -  264 
     (716)    (716) 
На 31 грудня 2014 року (1)  (1,775)  (716)  -  (2,492) 
Амортизація за рік -  (311)  -  -  (311) 
Зменшення корисності -  -    (913)  (913) 
     (337)    (337) 
Вибуття 1  221  -  -  222 
На 31 грудня 2015 року -  (1,865)  (1,053)  (913)  (3,831) 

Чиста балансова вартість:          

На 1 січня 2014 року -  885  1,123  934  2,942 
На 31 грудня 2014 року -  849  407  919  2,175 
На 31 грудня 2015 року -  663  70  2,652  3,385 

 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014  років нематеріальні активи Компанії не перебували в заставі. У складі незавершених 
вкладень відображаються витрати на впровадження програмного забезпечення. У звітному році було списано витрати на 
зменшення корисності по програмному забезпеченню, яке не буде впроваджено. 
 

17. Запаси 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Сировина й матеріали  31,464  20,457 
Паливо 1,825  1,246 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 603  226 
Товари 73  59 
Готова продукція 48  48 
Інші запаси 10  18 
Запаси разом 34,023  22,054 

Вартість запасів, що визнані як витрати у звітному періоді в результаті часткового списання до чистої реалізаційної вартості, 

становить 42 тис. грн. (2014 р.: 339 тис. грн.) На 31 грудня 2015 р. запаси Компанії не перебувають в заставі, обмежень в їх 

користуванні не має. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 36 
 

18. Торгова та інша дебіторська заборгованість  

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Торговельна дебіторська заборгованість:    

За поставлену  електроенергію 52,396  32,471 
За реактивну енергію 1,329  1,378 
інша торговельна дебіторська заборгованість 5  5 

Резерв під сумнівну дебіторську заборгованість (4,762)  (7,824) 
Торгова дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву 48,968  26,030 

Інша поточна дебіторська заборгованість 17,263  11,436 
Резерв під іншу поточну дебіторську заборгованість (204)  (388) 
Інша поточна дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву 17,059  11,048 

Торгова та інша дебіторська заборгованість разом 66,027  37,078 

Справедлива вартість торгової та іншої дебіторської заборгованостей приблизно відповідає їх балансовій вартості через те, 

що, як очікується, вони будуть погашені у найближчому майбутньому.  

У складі іншої дебіторської заборгованості відображено, зокрема, дебіторську заборгованість по податковим зобов’язанням 

з ПДВ у сумі 14,575 тис. грн. (2014 р.: 9,438 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. аналіз за строками погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості 

Товариства був таким: 

31-12-2015 

Не 
протермінов

ана та не 
уцінена   

Протермінов
ана (<12 

місяців), але 
не уцінена   

Протермінов
ана (12-18 

місяців), але 
не уцінена   

Протермінов
ана (18-36 

місяців), але 
не уцінена   

Протермінов
ана (>36 

місяців), але 
не уцінена   Разом 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Торгова дебіторська заборгованість 43,796  3,055  3,397  1,753  1,729  53,730 
Інша поточна дебіторська 

заборгованість   17,030  23  74  136  17,263 
 43,796  20,085  3,420  1,827  1,865  70,993 

            

31-12-2014 

Не 
протермінов

ана та не 
уцінена   

Протермінов
ана (<12 

місяців), але 
не уцінена   

Протермінов
ана (12-18 

місяців), але 
не уцінена   

Протермінов
ана (18-36 

місяців), але 
не уцінена   

Протермінов
ана (>36 

місяців), але 
не уцінена   Разом 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 

Торгова дебіторська заборгованість 21,416  5,116  2,024  1,314  3,984  33,854 
Інша поточна дебіторська 

заборгованість 11,436  -  -  -  -  11,436 
 32,852  5,116  2,024  1,314  3,984  45,290 

Ефективна процентна ставка щодо торгової та іншої дебіторської заборгованості на звітні дати дорівнює нулю. 

 

Зміна резервів сумнівної заборгованості представлено нижче: 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Залишок на початок року (8,212)  (10,123) 
Нараховано резерву -  (643) 
Використано резерву 1,264  309 
Відновлено резерву 1,982  2,245 
Залишок на кінець року (4,966)  (8,212) 

 

19. Гроші та їх еквіваленти 

До грошових коштів та їх еквівалентів Компанія відносить готівку в касі, кошти на поточних рахунках в банках та  

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Грошові кошти на рахунках в банках 52,731  31,420 
Кошти в касі 10  4 
Гроші та їх еквіваленти разом 52,741  31,424 
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Обмеження щодо використання грошей на розподільчих рахунках 

Компанія здійснює діяльність на ринку, що регулюється державою в особі НКРЕ. Для контролю виконання зобов’язань 

Компанії перед ДП "Енергоринок" за придбану електроенергію, всі кошти від споживачів за активну електроенергію 

надходять виключно на розподільчі рахунки. Кошти із розподільчого рахунку можуть перераховуватись на поточний рахунок 

в повній сумі надходження або може бути застосований алгоритм розподілу коштів, що встановлюється окремими 

Постановами НКРЕ.  

Компанія використовує короткострокові депозити в українських банках на термін до 1 місяця під відсоткову ставку від 18.5% 

та 27%.  Відсотки  відображаються у складі фінансових доходів (Прим. 12). 

 У звітному періоді Компанія не проводила суттєвих негрошових операцій. 

20. Акціонерний капітал 

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений - прості акції (номінальна вартість): 

 
Кількість акцій  

Номінальна 
вартість однієї 

акції  
Акціонерний 

капітал 

 тис. штук  грн.  тис. грн. 
На 1 січня 2014 року 134,551  0.25  33,638 
Внески учасників /(вилучення капіталу), протягом року 0  0.00  - 
На 31 грудня 2014 року 134,551  0.25  33,638 
Внески учасників /(вилучення капіталу), протягом року 0  0.00  - 
На 31 грудня 2015 року 134,551  0.25  33,638 

 

Структура акціонерного капіталу Компанії представлена таким чином: 

 31-12-2015 
 31-12-2014 

 

Кількість 
акцій 

 

Частка 
володіння 

 

Кількість 
акцій 

 

Частка 
володіння 

94,19970.010%94,19970.010% тис. штук  %  тис. штук  % 
Інші фізичні та юридичні особиФонд державного майна 
України  40,352  29.990%  40,352  29.990% 
 134,551  100.000%  134,551  100.000% 

Станом на звітну дату, Товариство випустило 134,551,360 простих іменних акцій номіналом 0.25 грн. (2014 р.: 134,551,360). 

Всі акції мають номінальну вартість 0.25 гривні. Тримачі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх 

оголошення, а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам оголошуються і затверджуються на 

щорічних зборах акціонерів.  

 

21. Фонд переоцінки основних засобів 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Залишок на 1 січня 438,788  438,915 
Переоцінка основних засобів 601,895  - 
Вплив податку на прибуток від переоцінки основних засобів (108,341)  - 
Перенесення дооцінки основних засобів -  (127) 
Залишок на 31 грудня 932,342  438,788 

22. Додатковий капітал 

 

Фонд розвитку 
виробництва та 

фонд 
гіперінфляції   

Інший 
додатковий 

капітал   Разом 
 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
На 1 січня 2014 року 96,832  2,523  99,355 
Амортизація об'єктів державної власності -  (218)  (218) 
На 31 грудня 2014 року 96,832  2,305  99,137 
Амортизація об'єктів державної власності -  (127)  (127) 
Перенесення нерозподіленого прибутку до додаткового капіталу -  43,346  43,346 
На 31 грудня 2015 року 96,832  45,524  142,356 
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Додатковий капітал включає фонд розвитку виробництва, фонд гіперінфляції та інший додатковий капітал. 

Фонд розвитку виробництва формується за рахунок нерозподіленого прибутку. Фонд розвитку виробництва може 

використовуватися на модернізацію, ремонт та розширення виробництва Компанії. Даний фонд не може бути використаний 

для виплати дивідендів. Оскільки фонд розвитку виробництва формується в результаті перенесення однієї складової 

капіталу в іншу і не входить в інший сукупний дохід, елементи фонду розвитку виробництва не будуть згодом 

рекласифіковано до прибутку та збиту. Фонд гіперінфляції у сумі 79,252 тисяч грн. включає вплив гіперінфляції на 

Акціонерний капітал компанії (Примітка 4.1). 

Інший додатковий капітал складається з вартості об’єктів , які не увійшли до статутного капіталу і є державною або 

комунальною власністю, проте використовуються Компанією. Даний фонд не може бути використаний для виплати 

дивідендів. 

23. Резервний капітал 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Залишок на 1 січня 7,854  7,854 
Перенесення нерозподіленого прибутку до резервного капіталу 3,733  - 
Залишок на 31 грудня 11,587  7,854 

Згідно зі статутом Компанія створює резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Формування 

резервного капіталу відбувалося шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Компанії або за рахунок 

нерозподіленого прибутку. Резервний капітал створено для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі 

ліквідації Компаній тощо. Нерозподілений прибуток, за рахунок якого сформовано такий резервний фонд, не підлягає 

розподілу між акціонерами Компанії. Оскільки резервний капітал формується в результаті перенесення однієї складової 

капіталу в іншу і не входить в інший сукупний дохід, елементи резервного  капіталу не будуть згодом рекласифіковано до 

прибутку та збиту. 

24. Нерозподілений прибуток і дивіденди 

Нерозподілений прибуток 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Залишок на 1 січня 144,840  129,028 
Чистий прибуток за звітний період 38,879  25,922 
Перенесення нерозподіленого прибутку до резервного капіталу (3,733)  - 
Перенесення нерозподіленого прибутку до додаткового капіталу (43,346)  - 
Перекласифікація з фонду переоцінки основних засобів -  127 
Дивіденди (17,347)  (10,237) 
Залишок на 31 грудня 119,293  144,840 

Дивіденди 

 2015 р.  2014 р. 

Оголошені і виплачені дивіденди по звичайних акціях: тис. грн.  тис. грн. 

Остаточні дивіденди за 2014 р.: 0.13 гривні на акцію (2013 р.: 0.08 гривні на акцію) 17,347  10,237 
Оголошені і виплачені дивіденди разом 17,347  10,237 

Запропоновані до утвердження на річних зборах акціонерів  
(не визнані як зобов'язання на 31 грудня):    

Остаточні дивіденди за 2015 р.: 0.00 гривні на акцію (2014 р.: 0.13 гривні на акцію) -  17,346 

Проміжні дивіденди за 2015 та 2014 роки не виплачувалися. До річних зборів акціонерів не було запропоновано дивіденди 

до виплати (станом на 31.12.2015 року не визнавалися зобов’язання). 

25. Резерви 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Забезпечення виплат відпусток 20,414  16,568 
Резерви по спорах з ДПІ -  - 
Резерви по спорах з ДП "Енергоринок" 697  1,450 
Резерви разом 21,111  18,018 

Короткострокові резерви 21,053  17,459 
Довгострокові резерви 58  559 
Резерви разом 21,111  18,018 
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Забезпечення виплат відпусток визнається по очікуваних відпустках, що будуть надані працівникам Товариства у 

наступному періоді та розраховується як добуток фактично нарахованої середньої заробітної плати кожного працівника за 

останні 12 місяців і кількості невикористаних днів відпусток на звітну дату. 

Резерв по спорах з Державною податковою інспекцією був створений Товариством у 2011 році, оскільки 24 лютого 2011р. у 

результаті розгляду судової справи Львівським апеляційним адміністративним судом було прийнято рішення 

№20800/09/9104 про задоволення скарги ДПІ. Товариство подало касаційну скаргу у вищу інстанцію, яка скасувала у 2014 

році рішення Львівського апеляційного адміністративного суду, внаслідок чого резерв було сторновано. 

Резерв по спорах з ДП "Енергоринок" виник внаслідок рішень господарського суду Хмельницької області від 17.07.2002 року 

у справі №6/81 та за постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 11.09.2008 року у справі №12/7613 

щодо забезпечення виплат штрафних санкцій. Станом на звітну дату величину резерву було проаналізовано і його оцінка, 

що ґрунтується на очікуваному ймовірному результаті, визначена на рівні 58 тис.грн. 

 

Зміни у резервах за 2015 та 2014 роки представленні наступним чином: 

тис. грн.тис. грн.тис. грн.тис. грн.На 1 січня 

2015 року16,568-1,45018,0182015 р. 

Забезпечення 
виплат 

відпусток   
Резерви по 

спорах з ДПІ   

Резерви по 
спорах з ДП 

"Енергоринок"   Разом 

Нараховано 24,240  -  -  24,240 
Використано (20,394)  -  (891)  (21,285) 

20,414-69721,111Коригування на ставку 

дисконтування -  -  138  138 

--5858Короткострокові резервиНа 31 грудня 2015 
року 20,414  -  639  21,053 

На 31 грудня 2015 рокуДовгострокові резерви 20,414  -  697  21,111 

 

тис. грн.тис. грн.тис. грн.тис. грн.На 1 січня 

2014 року14,5106262,05517,1912014 р. 

Забезпечення 
виплат 

відпусток   
Резерви по 

спорах з ДПІ   

Резерви по 
спорах з ДП 

"Енергоринок"   Разом 

Нараховано 20,346  -  -  20,346 
Використано (18,288)  -  (890)  (19,178) 
Відновлено -  (626)  -  (626) 

16,568-1,45018,018Коригування на ставку 

дисконтування -  -  285  285 

--559559На 31 грудня 2014 року16,568-
1,45018,018Короткострокові резервиНа 31 

грудня 2014 року 16,568  -  891  17,459 

Довгострокові резерви 

26. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях 15,702  17,017 
Заборгованість перед ДП «Енергоринок» 4,554  1,323 
Торгова кредиторська заборгованість за товари та послуги 4,619  2,320 
Заборгованість із нарахованих доходів 9,200  1,102 
Податковий кредит  з податку на додану вартість 17,327  2,746 
Відстрочений дохід по безоплатно отриманим основним засобам 976  622 
Інші поточні зобов'язання 2,478  1,929 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість разом  54,856  27,059 

 

27. Розрахунки с бюджетом 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
ПДВ до сплати 6,894  4,910 
Податок з доходу фізичних осіб до сплати 2,240  2,001 
Військовий збір 235  210 
Інші податки до сплати 409  129 
Розрахунки с бюджетом разом 9,778  7,250 
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28. Аванси отримані 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Аванси отримані за електроенергію 71,845  50,910 
Аванси отримані за підключення до електромереж 636  4,244 
Аванси отримані за транзит електроенергії -  251 
Інші аванси 10,658  285 
Аванси отримані разом 83,139  55,690 

 

29. Державні гранти 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Залишок на 1 січня 329  907 
Надійшли протягом року -  - 
Відображено у прибутках та збитках (273)  (578) 
Залишок на 31 грудня 56  329 

Квоти на антропогенні викиди парникових газів було отримано в результаті реалізації Проекту Спільного Впровадження 

щодо зменшення викидів парникових газів "Модернізація системи розподільчих мереж ПАТ "Хмельницькобленерго". 

Останній націлений на непряме зниження викидів парникових газів (двоокису вуглецю), внаслідок зменшення технологічних 

витрат електроенергії (ТВЕ) в електричних мережах 110-35-10-0,4кВ при реалізації процесів передачі та постачання 

електроенергії на території Хмельницької області. 

 

30. Умовні і контрактні зобов’язання 

Загальна інформація  

В енергетичному секторі тривають процеси суттєвої реструктуризації та реформування, майбутній напрямок і наслідки яких у 

цей час невідомі. Можливі реформи політики встановлення тарифів, погашення державними організаціями заборгованості 

за електричну енергію та реструктуризація енергетичної галузі можуть зробити істотний вплив на підприємства цієї галузі. У 

зв'язку з невизначеністю щодо можливих змін у цьому секторі, у цей час неможливо оцінити потенційний вплив реформ на 

фінансовий стан і результати діяльності Компанії. 

Соціальні зобов'язання 

Компанія підписала зі своїми працівниками колективний договір. За умовами такого договору Компанія має зобов'язання 

щодо здійснення своїм працівникам певних виплат у зв’язку із соціальним забезпеченням, сума яких може змінюватися з 

року в рік. Резерв під такі зобов'язання не враховується у фінансовій звітності Компанії, оскільки керівництво не може 

достовірно оцінити суму майбутніх виплат у зв’язку із соціальним забезпеченням. 

Страхування 

Страхова галузь в Україні знаходиться у стадії розвитку, тому багато форм страхового захисту, поширених в інших країнах, в 

Україні, як правило, ще не є загальнодоступними. Компанія не має повного страхового покриття з обладнання на випадок 

переривання діяльності або виникнення зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення 

шкоди навколишньому середовищу в результаті аварій, пов'язаних з майном або операціями Компанії. До тих пір, поки 

Компанія не отримає адекватного страхового покриття, існує ризик того, що втрата або пошкодження певних активів може 

зробити істотний негативний вплив на діяльність та фінансовий стан Компанії. 

Судові процеси  

У ході своєї діяльності Компанія приймає участь у різних  судових  процесах, жоден з яких, сукупно або окремо, не зробив 

істотного несприятливого впливу на Компанію, крім тих, які вже відображені у фінансовій звітності. На думку керівництва, 

вирішення усіх питань, крім відображених у звіті, не зробить істотного впливу на фінансовий стан або результати діяльності 

Компанії. 
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Оподаткування  

У результаті нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи України приділяють все більшу увагу діловим 

колам. Зважаючи на це, закони і постанови, що впливають на діяльність підприємств, продовжують стрімко змінюватися. Ці 

зміни характеризуються незадовільним складанням законопроектів, неоднозначними трактуваннями і арбітражним 

застосуванням з боку держави. 

Зокрема, податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які за законом уповноважені застосовувати 

надзвичайно суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Хоча, на думку Компанії, вона належним чином відобразила 

податкові зобов'язання в обліку, виходячи зі своєї інтерпретації податкового законодавства, вищезазначені факти можуть 

створювати податкові ризики для Компанії. 

Зобов'язання з операційної оренди – Компанія виступає як орендодавець  

Компанія, виступаючи орендодавцем, уклало ряд угод операційної оренди на деякі приміщення та обладнання. Терміни 

оренди за укладеними угодами варіюються від одного року до п’яти років, в тому числі з правом продовження за взаємною 

згодою сторін. Укладені угоди по оренді не накладають на Компанію жодних обмежень.  

Мінімальна орендна плата майбутніх періодів за договорами оренди без права розірвання складає: 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Протягом одного року 135  158 
Понад одного року, але не більше п‘яти років 689  448 
Понад п‘ять років 2  2 
Разом 826  608 

 

Зобов'язання з операційної оренди – Компанія виступає як орендар 

Мінімальна орендна плата до отримання за договорами оренди станом на 31 грудня: 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Протягом одного року -  - 
Понад одного року, але не більше п‘яти років 27  25 
Понад п‘ять років -  - 
Разом 27   25 

31. Розкриття інформації про зв’язані сторони 

До складу пов'язаних сторін Компанії входять суб'єкти господарювання, які контролюють Компанію (Примітка 20), суб'єкти 

господарювання, які перебувають з Компанією під спільним контролем, а також провідний управлінський персонал 

Компанії. 

Компанія є предметом державної власності, через що усі інші державні і комунальні підприємства, члени Верховної ради, 

міністри і їх заступники, керуючі директори державних підприємств і інші офіційні представники органів державних влади 

різних рівнів, а також їх безпосередні родичі вважаються пов'язаними сторонами Компанії. Через велику кількість 

пов'язаних сторін і обмеженості ресурсів  Компанія не в змозі виконати вимоги до розкриття відповідно до МСБУ 24 

"Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін". 

Компанія пов'язана з органами державної влади, оскільки 70.01% акцій Компанії належать Фонду державного майна 

України. Окрім цього, контроль за діяльністю Компанії здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики 

України (НКРЕ), підпорядкована Президенту України та підзвітна Верховній Раді України. 

Суб’єкт господарювання, пов'язаний з органами державної влади. Суттєвий вплив 

ДП "Енергоринок" - державне підприємство, утворене державою в особі Кабінету Міністрів України, виступає оптовим 

постачальником на ринку електричної енергії України та працює з ПАТ "Хмельницькобленерго" на підставі договору на 

постачання електричної енергії №4074/02 від 22.06.2007 року 

Придбання електроенергії у ДП "Енергоринок" (згідно з договором №4074/02): 

 2015 р.  2014 р. 
Придбання електроенергії, (тис. грн.) 1,050,794  803,139 
Придбання електроенергії, (тис. кВт/год.) 2,050,461  2,098,118 

 

Залишок заборгованості за придбану електроенергію у ДП "Енергоринок" (згідно з договором №4074/02): 
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 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Переплата за електроенергію (9,429)  - 
Поточна заборгованість за електроенергію 4,554  1,323 
Разом (переплата) (4,875)  1,323 

Протягом 2014 р. Компанія повністю погасило основну суму боргу реструктуризованої заборгованості відповідно до 

договору про реструктуризацію заборгованості №4249/02 від 03.09.2007 р. (із наступними додатковими угодами): 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Погашення основної суми боргу -  18,009 
Штрафні санкції 891  891 
Разом 891  18,900 

 

Інші суб’єкти господарювання, пов'язані з органами державної влади. 

Операції з пов'язаними сторонами – іншими державними і комунальними підприємствами, пов’язані з реалізацією 

електроенергії за проводяться за умовами "звичайних цін". 

Органи державної влади. Суттєвий вплив 

НКРЕ - державний колегіальний орган, що здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, 

зокрема, формування цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, затвердження інвестиційних програм для 

обленерго. 

Зокрема, НКРЕ затверджує інвестиційні програми для Товариства. Нижче наведено обсяг затверджених інвестицій для 

Товариства на звітні періоди: 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Обсяг інвестицій (без ПДВ) 70,075  69,127 

Основна увага в інвестиційній програмі 2014 та 2015 роках була приділена виконанню таких заходів: 

- технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання; 

- заходи, спрямовані на зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії. 

 

31. Розкриття інформації про зв’язані сторони (продовження) 

Органи державної влади. Суттєвий вплив 

Фонд державного майна України - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізує державну 

політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної 

власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його 

управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. 

Фонд державного майна України виступає акціонером Товариства із часткою в акціонерному капіталі 70.01% на звітні дати. 

Товариство не здійснювало господарських операцій із Фондом державного майна України. Також Товариство не мало 

жодних заборгованостей із Фондом державного майна України. 

Державні субсидії 

 2015 р.  2014 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 

На 1 січня 

1,533 

 763 

Отримано за рік 

64,525 

 55,201 

Відображено у звіті про сукупний дохід 

(56,156) 

 (54,431) 
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На 31 грудня 

9,902 

 1,533 

Державні субсидії одержуються Товариством як цільова фінансова допомога малозабезпеченим сім’ям для відшкодування 

витрат на оплату електроенергії. У зв’язку із даними субсидіями у Товариства відсутні будь-які невиконані умови або умовні 

зобов’язання. 

Всі зобов’язання та уся дебіторська заборгованість за державними субсидіями є поточною. 

Операції з управлінським персоналом 

Товариство не надавало опціонів на придбання акцій керівництву Товариства та не виплачувала пенсій нинішнім або 

колишнім директорам Товариства. Винагороди управлінському персоналу включають заробітну плату, премії, компенсаційні 

виплати, зазначені виплати враховані у складі адміністративних витрат. До складу управлінського персоналу входять члени 

Наглядової ради, члени правління, члени ревізійної комісії. 

У 2015 році загальна винагорода керівництва Товариства склала 2,328 тис. грн. (2014 р.: 1,468 тис. грн.).  

 

32. Оцінка за справедливою вартістю 

В таблиці нижче представлена ієрархія джерел оцінок справедливої вартості активів та зобов’язань Компанії за 

справедливою вартістю. 

Ієрархія джерел оцінок активів за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2015 року 

   Оцінка справедливої вартості з використанням 

 Разом  

Котирувань на 
активних ринках 

(Рівень 1)  

Значні 
спостережувані 

вихідні дані 
(Рівень 2)  

Значні 
неспостережуван

і вихідні дані 
(Рівень 3) 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Основні засоби, що обліковуються за моделлю 

переоцінки (Примітка 15)Активи, що 
оцінюються за справедливою вартістю: 1,304,624  -  1,304,624  - 

Активи, справедлива вартість яких розкривається 
(Примітка 33)        

Торгова та інша дебіторська заборгованість 66,027  -  66,027  - 
Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається (Примітка 33):        

Торгова та інша кредиторська заборгованість 36,553   -   36,553   - 
Забезпечення виплат відпусток 20,414  -  20,414  - 

32. Оцінка за справедливою вартістю (продовження) 

Ієрархія джерел оцінок активів за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2014 року 

   Оцінка справедливої вартості з використанням 

 Разом  

Котирувань на 
активних ринках 

(Рівень 1)  

Значні 
спостережувані 

вихідні дані 
(Рівень 2)  

Значні 
неспостережуван

і вихідні дані 
(Рівень 3) 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Основні засоби, що обліковуються за моделлю 

переоцінки (Примітка 15)Активи, що 
оцінюються за справедливою вартістю: 768,194  -  768,194  - 

Активи, справедлива вартість яких розкривається 
(Примітка 33)        

Торгова та інша дебіторська заборгованість 37,078  -  37,078  - 
Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається (Примітка 33):        

Торгова та інша кредиторська заборгованість 23,691   -   23,691   - 
Забезпечення виплат відпусток 16,568  -  16,568  - 

За звітний період переведення між Рівнем 1 та Рівнем 2 джерел справедливої вартості не здійснювались.   
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33. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Компанії містять грошові кошти, фінансові активи, дебіторську і кредиторську 

заборгованості. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих приміток.  

Протягом звітного періоду Компанія не використовувала жодних фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних 

контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків. 

Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Компанії, відображених у 

фінансовій звітності, за категоріями. 

 Балансова вартість  Справедлива вартість 

тис. грн.тис. грн.тис. грн.тис. грн.Фінансові 
активи 31-12-2015  31-12-2014  31-12-2015  31-12-2014 

Торгова та інша дебіторська заборгованість 66,027  37,078  66,027  37,078 
Разом 66,027  37,078  66,027  37,078 

36,55323,69136,55323,691Фінансові 

зобов'язання        

56,967 40,259 56,967 40,259 Забезпечення виплат 
відпустокТоргова та інша кредиторська 

заборгованість 20,414  16,568  20,414  16,568 

Разом 

 

34. Політика управління ризиками 

Компанія відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають в ході її діяльності. Цими ризиками є кредитний ризик, 

ринковий ризик та ризик ліквідності.  

Основні фінансові зобов'язання Компанії включають кредити та позики і торговельну та іншу кредиторську заборгованість. 

Основною метою даних фінансових зобов'язань є фінансування операцій Компанії для підтримки її діяльності.  Фінансовими 

активами, якими володіє Компанія, є торговельна та інша дебіторська заборгованість і грошові кошти. Компанія також 

утримує доступні для продажу інвестиції. 

Категорії фінансових інструментів 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Фінансові активи    

Гроші та їх еквіваленти 52,741  31,424 
Торгова та інша дебіторська заборгованість 66,027  37,078 

Фінансові зобов'язання    

Торгова та інша кредиторська заборгованість 36,553  23,691 
Забезпечення виплат відпусток 20,414  16,568 

34. Політика управління ризиками (продовження) 

Кредитний ризик  

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і виникнення у Компанії пов'язаних із цим 

збитків. 

Компанія схильна до кредитного ризику відносно торгової та іншої дебіторської заборгованості, а також інших фінансових 

активів. 

Компанія структурує рівень свого кредитного ризику шляхом встановлення лімітів на максимальну суму ризику щодо одного 

споживача або групи споживачів. Однак, ліміти щодо рівня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усіх 

споживачів. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом 

коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе чотири типи ризику: ризик зміни процентної 

ставки, валютний ризик, ризик зміни цін на товари та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти 

капіталу. Фінансові інструменти, піддані ринкового ризику включають в себе кредити та позики, а також фінансові активи, 

доступні для продажу. 
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Ризик зміни процентної ставки 

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим 

інструментом коливатиметься зважаючи змін ринкових процентних ставок. Ризик зміни ринкових процентних ставок 

відноситься до боргових зобов'язаннях Компанії з плаваючою процентною ставкою. Компанія управляє ризиком зміни 

процентних ставок, використовуючи кредити і позики з фіксованою процентною ставкою. 

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом 

коливатиметься внаслідок змін у валютних курсах.  

Ризик ліквідності  

Підхід керівництва Компанії до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної 

діяльності та залученні фінансування для покриття потреб в оборотному капіталі. 

Компанія здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього 

інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами (наприклад, 

дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності. 

Метою Компанії є підтримка балансу між безперервністю фінансування і гнучкістю шляхом використання банківських 

овердрафтів, банківських кредитів, векселів. 

Нижче наведена інформація щодо договірних недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Компанії в розрізі 

строків погашення цих зобов'язань. 

31-12-2015 За вимогою  До 3 місяців   3-12 місяців   1 -5 років   Разом 
 тис. грн.  тис. грн. 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Торгова та інша кредиторська 

заборгованість -   36,553   -   -   36,553  
Забезпечення виплат відпусток -   -   20,414   -   20,414  
Разом -   36,553   20,414   -   56,967  

 

31-12-2014 За вимогою  До 3 місяців   3-12 місяців   1 -5 років   Разом 
 тис. грн.  тис. грн. 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Торгова та інша кредиторська 

заборгованість -  23,691     -   23,691  
Забезпечення виплат відпусток -  -   16,568   -   16,568  
Разом -  23,691   16,568   -   40,259  

Ризик концентрації бізнесу 

Основна господарська діяльність Компанії зосереджена на території Україні. Законодавство, що впливає на діяльність 

компаній в Україні, схильне до частих змін. Внаслідок цього активи і діяльність Компанії можуть бути схильні до ризику у разі 

негативних змін у політичному і діловому середовищі. Протягом 2015 та 2014 років близько  98% придбаної електроенергії 

отримувалися у постачальника ДП "Енергоринок". 

34. Політика управління ризиками (продовження) 

Управління капіталом 

Компанія здійснює управління капіталом для забезпечення безперервної діяльності Компанії в осяжному майбутньому і 

одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. 

Компанія здійснює контроль капіталу, використовуючи співвідношення власних і позикових коштів, яке розраховується 

шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу. У чисту заборгованість включаються кредити і позики, торговельна 

та інша кредиторська заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. 

Співвідношення позикових і власних коштів на звітну дату представлено наступним чином: 

 31-12-2015  31-12-2014 

 тис. грн.  тис. грн. 
Торгова та інша кредиторська заборгованість 36,553  23,691 
Забезпечення виплат відпусток 20,414  16,568 
За вирахуванням грошей та їх еквівалентів (52,741)  (31,424) 

Чисті позикові кошти 4,226  8,835 
Власний капітал 1,239,216  724,257 
Співвідношення чистих позикових коштів до власного капіталу 0%  1% 
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35. Політична та економічна криза в Україні 

Політична та економічна ситуація в Україні значно погіршилася з кінця 2013 року. Політична та соціальна нестабільність в 

поєднанні зі зростанням регіональної напруженості та військовим конфліктом на сході України призвели до того, що за 2014 

рік українська гривня значно знецінилася відносно основних іноземних валют. Курси обміну гривні відносно основних 

валют, представлені таким чином 

 31-12-2015  31-12-2014 

Долар США 24.0070  15.7686 
Євро 26.2231  19.2329 

Українська гривня в 2015 році девальвувала на 52% та 36% по відношенню до долара США та євро, а Національний банк 

України ввів обмеження на купівлю та продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку. Протягом 2014 та 2015 років, 

рейтинг незалежної України була знижений до "CCC" з негативним прогнозом. Поєднання перерахованих факторів призвели 

до скорочення ліквідності і погіршення умов кредитування. 

36. Події після звітного періоду 

Після звітної дати і до дати затвердження фінансової звітності до випуску не відбулося суттєвих подій, які б надавали 

додаткову інформацію щодо фінансової звітності Товариства, та які необхідно було б відобразити у фінансовій звітності. 

37. Зміна облікової політики у фінансовій звітності за 2014 рік 

Компанія змінила підходи щодо обліку дооцінки, що входить до власного капіталу об’єктів основних засобів.. До 2014 року 

Компанія  щорічно переносила з додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку частину дооцінки основних засобів – 

різницю між амортизацією, що базується на переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на 

первісній вартості активу. Починаючи з 1 січня 2014 року дооцінку, що входить до власного капіталу об’єкта основних 

засобів, Компанія прямо переносить до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Вплив зміни 

облікової політики на фінансову звітність Компанії представлено нижче. 

Звіт про фінансовий стан на 1 січня 2014 року 

 
До внесення 

змін  
Внесення 

змін  

Після 
внесення 

змін 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Капітал      

Акціонерний капітал 33,638  -  33,638 
Фонд переоцінки основних засобів 451,517  94,607  546,124 
Нерозподілений прибуток 223,635  (94,607)  129,028 
Разом капітал 708,790  -  708,790 

 

37. Зміна облікової політики у фінансовій звітності за 2014 рік (продовження) 

Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 

 

Фонд 
переоцінки 

основних 
засобів  

Нерозподіле-
ний прибуток 

 тис. грн.  тис. грн. 
На 1 січня 2014 року 344,308  223,635 
Внесення змін 94,607  (94,607) 
Скоригований залишок на 1 січня 2014 року 438,915  129,028 

 

38. Затвердження фінансової звітності загальними зборами акціонерного товариства 

Фінансова звітність, була затверджена загальними зборами акціонерного товариства   

 

"_____" ______________________ 2016 року.  

 

 


