Титульний аркуш
30.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№7
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Сафронов I.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Херсонобленерго"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05396638
4. Місцезнаходження: 73000, Україна, Херсонська обл., Суворовський р-н, мiсто Херсон,
Пестеля, 5
5. Міжміський код, телефон та факс: 0552 26-45-14, 22-61-73
6. Адреса електронної пошти: finans@co.ksoe.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 21.04.2020, Затвердити рiчну iнформацiю
емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від
імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному вебсайті учасника фондового ринку

https://ksoe.com.ua/shareholders/fin_zvit/
(URL-адреса сторінки)

30.04.2020
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Рiчна iнформацiя АТ "Херсонобленерго" за 2019 рiк складена та розкрита вiдповiдно до
вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiвi, затверджених
рiшенням НКЦПФР вiд 3 грудня 2013 року No 2826, iз змiнами та доповненнями (далi
-Положення) шляхом, передбаченим ст. 39 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок".
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" як приватне акцiонерне товариство ,
щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, у
вiдповiдностi до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями) не
зобов'язане розкривати таку iнформацiю: iнформацiю про змiну осiб, яким належить право
голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових
iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;
iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт про стан об'єкта
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими

здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва); iнформацiю
про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;
iнформацiю про вчинення значних правочинiв; iнформацiю про вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiю про осiб, заiнтересованих у вчиненнi
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть; рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);
iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення.
АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" не розкриває iнформацiю про будь-якi винагороди або
компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення,
оскiльки у вiдповiдностi до вимог ст.40 Закону України "про цiннi папери та фондовий ринок"
та "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням
НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями), приватне акцiонерне
товариство (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю)
не зобов'язане розкривати цю iнформацiю.
- Товариство не приймає участi в iнших юридичних особах.
- Посада корпоративного секретаря у Товариства вiдсутня. Виконання функцiй, якi згiдно з
чинним законодавством виконуються корпоративним секретарем, в АТ "Херсонобленерго"
покладено на працiвникiв фiнансового вiддiлу.
-Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки послугами рейтингового агентства
Товариство не користується, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або
цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.
- Станом на початок звiтного 2019 року, судовi справи, за якими розглядаються позовнi
вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, стороною в яких виступає
Товариство, вiдсутнi.
- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв):
засновником Товариства була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї
України. Станом на 31.12.2019 року засновник акцiями АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" не володiє.
- Фiзичних осiб, власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, немає.
- Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Товариство не здiйснювало випуск iнших
цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв.
- Товариство не здiйснювало викуп (придбання) власних акцiй протягом звiтного перiоду..Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента: емiтент iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, не випускав.
- "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента
акцiй у статутному
капiталi емiтента" -не розкривалася, оскiльки вiдповiдно до Реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв, сформованого ПАТ "НДУ" станом на 31.12.2019 року, у власностi працiвникiв
Товариства немає акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу Товариства.
- "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв" не розкривалася, оскiльки у Товариства вiдсутня така iнформацiя. Крiм
того, згiдно чинного Статуту Товариства акцiонери мають право вiдчужувати належнi їм акцiї
без згоди iнших акцiонерiв та Товариства.
- Черговими загальними зборами акцiонерiв , якi вiдбулися 08.04.2020р., прийнято наступне
рiшення щодо виплати дивiдендiв: У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками
роботи Товариства в 2019 роцi, прибуток за 2019 рiк не розподiляти, дивiденди не
нараховувати та вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати.
Протягом 2019 року було виплачено дивiденди за попереднi перiоди (2005,2008,2009,2012рр.)
через касу Товариства на суму 1 000,00 грн.

Станом на 31.12.2019р. сума невиплачених дивiдендiв складає - 31 235 000,00 грн., причиною
невиплати є незвернення акцiонерiв щодо виплати дивiдендiв.
-"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" емiтентом
заповнено iнформацiю тiльки щодо реалiзацiї продукцiї (розподiленої електроенергiї),
оскiльки виробництво електроенергiї Товариство не здiйснює.
- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента: У емiтента не має в наявностi iнформацiї про
акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами емiтента.
- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом: Договори та/або правочини, умовою чинностi
яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство
iпотечнi цiннi папери не випускало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй емiтента
немає.
- Iпотечне покриття вiдсутнє, тому iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного
покриття не заповнюється.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття, вiдсутня, оскiльки Товариство не випускало
iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН, iпотечне покриття вiдсутнє.
- Випуск iпотечних сертифiкатiв Товариством не здiйснювався.
- Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.
- Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про
осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила
ФОН вiдсутнi, оскiльки випуск сертифiкатiв ФОН Товариством не здiйснювався.
- Товариство звiтує про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, застосовуючи прямий
метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи.
Окрiм зазначеної iнформацiї в роздiлi ХIХ, товариством у 2019 р. надiслано до НКЦПФР
наступну iнформацiю:
22.04.2019р. - "Повiдомлення до НКЦПФР пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес,
про суб"єкта аудиторської дiяльностi, який надавватиме послуги з аудиту фiнансової звiтностi;
26.04.2019р. - "Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2018р.";
26.12.2019р. - "Повiдомлення до НКЦПФР пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес,
про суб"єкта аудиторської дiяльностi, який надавватиме послуги з аудиту фiнансової звiтностi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть АТ "Херсонобленерго", яка складається iз: балансу (звiту про
фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року; звiту про фiнансовий результат (звiту про сукупний
дохiд) за 2019 рiк; звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк; звiту про
власний капiтал за 2019 рiк; примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик пiдтверджена незалежним аудитором (Звiт незалежного аудитора
ТОВ "РСМ УКРАЇНА").

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Херсонобленерго"
2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "Херсонобленерго"
3. Дата проведення державної реєстрації
22.01.1999
4. Територія (область)
Херсонська обл.
5. Статутний капітал (грн)
44723760
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2378
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13 - Розподiлення електроенергiї
43.21 - Електромонтажнi роботи
43.29 - Iншi будiвельно-монтажнi роботи
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
ТВБВ №10021/01 ФХОУ АТ "Ощадбанк", МФО 352457
2) IBAN
UA743524570000026008303243802
3) поточний рахунок
UA743524570000026008303243802
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
ТВБВ №10021/01 ФХОУ АТ "Ощадбанк", МФО 352457
5) IBAN
UA743524570000026008303243802
6) поточний рахунок
UA743524570000026008303243802
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
Вид діяльності
строку дії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
1
2
3
4
5
Господарська дiяльнiсть,
АЕ № 641003 07.07.2015
ДЕРЖАВНА
22.06.2020
пов"язана iз створенням
АРХIТЕКТУРНОоб"єктiв архiтектури
БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ
УКРАЇНИ
Опис
Товариством планується подовжувати дiю лiцензiї
Постанова НКРЕКП про видачу
1469
20.11.2018
Нацiональна комiсiя, що
АТ "Херсонобленерго" лiцензiї
здiйснює державне

на право провадження
господарської дiяльностi з
розподiлу електричної енергiї у
межах мiсць провадження
господарської дiяльностi
Опис
Лiцензiя безстрокова

регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
1) Найменування
Голопристанськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 75600, Херсонська обл., Голопристанський р-н, Гола Пристань, вул. 1 Травня, 263
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Високопiльськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 74000, Херсонська обл., Високопiльський р-н, Високопiлля, вул. Гагарiна, 19
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Скадовськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 75700, Херсонська обл., Скадовський р-н, Скадовськ, Курортна, 8 А
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Олешкiвськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 75100, Херсонська обл., Олешкiвський р-н, Олешки, Литвинова, 83
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Генiчеськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 75500, Херсонська обл., Генiчеський р-н, Генiчеськ, вул. Гоголя, 201
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Великолепетиськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго"
(до складу входить В.Рогачицьке вiддiлення)
2) Місцезнаходження

Україна, 74500, Херсонська обл., Великолепетиський р-н, Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 1
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Каховськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго" (до складу
входить Горностаївське вiддiлення)
2) Місцезнаходження
Україна, 74800, Херсонська обл., Каховський р-н, Каховка, вул. Панкеєвська, 104
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Iванiвськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго" (до складу
входить Н. Сiрогозьке вiддiлення)
2) Місцезнаходження
Україна, 75400, Херсонська обл., Iванiвський р-н, Iванiвка, вул. Українська, 4
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Новотроїцькi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 75300, Херсонська обл., Новотроїцький р-н, Новотроїцьк, вул. Соборна, 178
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Новокаховськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго" (до
складу входить Бериславське вiддiлення)
2) Місцезнаходження
Україна, 74900, Херсонська обл., Новокаховський р-н, Нова Каховка, вул. Французька, 6 А
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Чаплинськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго" (до
складу входить Каланчацьке вiддiлення)
2) Місцезнаходження
Україна, 75200, Херсонська обл., Чаплинський р-н, Чаплинка, вул. Франка, 2 Е
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Херсонськi розподiльнi електричнi мережi Акцiонерного товариства "Херсонобленерго"
2) Місцезнаходження

Україна, 73009, Херсонська обл., - р-н, Херсон, вул. Робоча, 82 Б
3) Опис
Район розподiльних електричних мереж є структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без
прав юридичної особи.
1) Найменування
Херсонське мiжрайонне вiддiлення комерцiйного облiку Акцiонерного товариства
"Херсонобленерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 73000, Херсонська обл., - р-н, Херсон, вул. Пестеля, 5
3) Опис
Мiжрайонне вiддiлення комерцiйного облiку є структурним пiдроздiлом АТ "Херсонобленерго"
без прав юридичної особи.
1) Найменування
Новокаховське мiжрайонне вiддiлення комерцiйного облiку Акцiонерного товариства
"Херсонобленерго"
2) Місцезнаходження
Україна, 74900, Херсонська обл., Новокаховський р-н, Нова Каховка, вул. Горького, 1 А
3) Опис
Мiжрайонне вiддiлення комерцiйного облiку є структурним пiдроздiлом АТ "Херсонобленерго"
без прав юридичної особи.
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Опис:
2
Опис:
3

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
Адмiнiстративна
позовна заява про
стягнення адмiнi,
18.08.2019

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

Херсонське обласне
вiддiлення Фонду
соцiального захисту
iнвалiдiв

Стягнення 2 965
312,26 грн.,
адмiнiстративногосподарської
санкцiї та 167 243,86
грн., пенi

Рiшенням ХОАС вiд
11.10.2019р.,
ХОВФСЗI вiдмовлено
в задоволенi позовних
вимог. Постановою
п"ятого апеляцiйного
адмiнiстративного
суду Рiшення ХОАС
вiд 11.10.2019р.,
залишено без змiн.

Постанова № 2069,
03.10.2019

НКРЕКП

Штраф в розмiрi
850 000,00грн..

На стадiї судового
розгляду

Постанова № 2402,
14.11.2019

НКРЕКП

Штраф в розмiрi 1
700 000,00 грн..

На стадiї судового
розгляду.

Опис:
-

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура Товариства складається iз 12 районiв розподiльних електричних мереж, 2

мiжрайонних вiддiлення комерцiйного облiку, 18 виробничих служб, 24 управлiнських вiддiлiв, 4
центри. Райони розподiльних електричних мереж та мiжрайоннi вiддiлення комерцiйного облiку, є
структурними пiдроздiлами АТ "Херсонобленерго" без прав юридичної особи. Суттєвих змiн в
органiзацiйнiй структурi протягом 2019 року не вiдбувалося.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників,
які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім
того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення
відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Не зважаючи на складну економiчну ситуацiю в областi та в країнi першочерговим завданням
Товариства було проведення єдиної полiтики, спрямованої на збiльшення доходiв працiвникiв з
урахуванням зростання обсягiв виробництва, результатiв виробничої дiяльностi, продуктивностi працi
та iндексу зростання цiн.
Так середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв АТ "Херсонобленерго" 2019 роцi скала
13931 грн. та в порiвняннi з 2018 роком збiльшилась на 29,7 %. Пiдвищення вiдбулося в основному за
рахунок заохочення i стимулювання працiвникiв Товариства до кращих кiнцевих результатiв роботи. З
метою посилення матерiальної зацiкавленостi працiвникiв АТ "Херсонобленерго" дiяли такi системи
премiювання, як: "Премiювання за основнi результати виробничо-господарської дiяльностi працiвникiв",
"Премiювання працiвникiв згiдно з сплаченими актами про порушення Правил роздрiбного ринку
електричною енергiєю споживачами", "Положення про виплату надбавок за високi досягнення в працi та
високу професiйну майстернiсть працiвникам".
У 2019 роцi заборгованостi у Товариствi по заробiтнiй платi не було. АТ "Херсонобленерго" протягом
року витримувало мiнiмальнi гарантiї на рiвнi не менше 120 % законодавчо встановленого прожиткового
мiнiмуму для працездатних осiб на вiдповiдний перiод. Оплата працi працiвникiв здiйснювалась в
першочерговому порядку.
Бiльш вагоме пiдвищення заробiтної плати i пiдтримання її на належному рiвнi залежить вiд
подальшого полiпшення результатiв дiяльностi Товариства, а також економiчного стану господарського
комплексу Херсонської областi та полiтичної стабiльностi в країнi в цiлому. В умовах ринкової
конкурентної економiки необхiдно розробляти такi системи оплати працi, якi забезпечували б достойний
рiвень життя i безпосередньо орiєнтували б робiтника на рiст продуктивностi працi.
Враховуючи кризову ситуацiю в країнi, кадрова полiтика на пiдприємствi була спрямована таким
чином, аби максимально зберегти високопрофесiйний склад працiвникiв. Станом на 01.01.2020 року
середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв АТ "Херсонобленерго" склала 2378 чоловiк.
Загальний вiдсоток плинностi кадрiв у 2019 роцi склав 18 %. У звiтному роцi в Товариствi
придiлялась велика увага процесу пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї та навчання
персоналу.Так, у Навчально-курсовому комбiнатi Товариства пройшли пiдготовку та перепiдготовку 1007 працiвникiв.
Пiдвищили квалiфiкацiю на базi Навчально-курсового комбiнату "Одесаобленерго" 59 працiвникiв
Товариства.
Пiдвищили квалiфiкацiю у загальноосвiтнiх навчальних закладах рiзних типiв за договорами 11
працiвникiв Товариства.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у
відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами,
при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
У 2011 роцi товариством укладено договiр про спiльну дiяльнiсть. Сторони договору: ПАТ "ЕК
"Херсонобленерго", ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", ПАТ "Кiровоградобленерго", ТОВ "ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна", ВАТ "ЕК "Одесаобленерго". Сума вкладу АТ "Херсонобленерго" станом на

31.12.2019 року складає 6 404 613,33 грн.. Спiльна дiяльнiсть проводиться з метою реалiзацiї проекту
щодо впровадження корпоративної автоматизованої системи управлiння пiдприємством та групи
пiдприємств.
Кiнцевим результатом спiльної дiяльностi є корпоративна автоматизована система управлiння
пiдприємством та груп пiдприємств на платформi MS Axapta або її аналогу з можливiстю консолiдацiї
необхiдних даних, що включає iнтерфейси взаємодiї з iснуючими ERP-системами, корпоративний центр
обробки даних та методологiчний центр.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2019 року до компанiї не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена АТ "Херсонобленерго" у вiдповiдностi до Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть вУкраїнi" вiд 16.07.99 No 996-XIV (з наступними
змiнами та доповненнями) та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ ПКТ), вiдповiдно
до тексту, виданого Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку при мiнiстерствi
фiнансiв України зi змiнами.
Способи ведення бухгалтерського облiку, встановленi для Компанiї пiд час формування облiкової
полiтики, застосовуються усiма фiлiями, представництвами та iншими структурними пiдроздiлами,
незалежно вiд мiсця їх розташування. Критерiєм належностi ресурсiв Компанiї до вiдповiдної групи
активiв є вартiсний критерiй i критерiй тривалостi використання. При цьому критерiй тривалостi
використання застосовується до визнання активiв оборотними або необоротними: якщо термiн
корисного використання перевищує 12 мiсяцiв, активи вважаються необоротними, якщо цей термiн не
перевищує 12 мiсяцiв - активи вважаються оборотними. Майно Компанiї, передане їй на правах
власностi, вiдображається на балансових рахунках. На балансових рахунках вiдображається також
майно, передане Компанiї за договорами фiнансового лiзингу, та об'єкти державної власностi, що не
увiйшли до приватизацiйного фонду та щодо яких енергопостачальна компанiя є балансоутримувачем.
Майно, що не належить Компанiї, але тимчасово перебуває у її користуваннi, розпорядженнi або на
зберiганнi облiковують на позабалансових рахунках.
Вiдображається на балансових рахунках та
пiдлягає амортизацiї вартiсть безоплатно отриманих об'єктiв енергопостачання побудованих
споживачами на вимогу спецiалiзованих експлуатуючих пiдприємств згiдно з технiчними умовами на
приєднання до вказаних мереж або об'єктiв.
Термiни проведення iнвентаризацiї:
- запасiв, iнших необоротних матерiальних активiв, дебiторської та кредиторської заборгованостей станом на 01 жовтня поточного року;
- основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, нематерiальних активiв, незавершеного
виробництва, основних засобiв, майна i матерiальних цiнностей, що не належать пiдприємству та облiк
яких ведеться на позабалансових рахунках - станом на 01 листопада поточного року;
- iнших активiв i зобов'язань, що облiковуються на позабалансових рахунках, витрат i доходiв майбутнiх
перiодiв, зобов'язань у частинi невикористаних забезпечень, грошових коштiв, фiнансових iнвестицiй,
розрахункiв з установами банкiв, коштiв цiльового фiнансування, розрахункiв по податках та
обов'язкових платежах - станом на 01 грудня поточного року;
- забезпечення на виплату вiдпусток- станом на кiнець звiтного року;
- грошових коштiв i грошових документiв в касi - станом на перше число за звiтним мiсяцем протягом
року;
- у випадках замiни матерiально-вiдповiдальної особи або виявлення крадiжок i псування матерiальних
цiнностей - вiдповiдно на час замiни або за фактом настання зазначених подiй.
Для проведення iнвентаризацiй в Компанiї створюється постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя.
I. ПРО ОРГАНIЗАЦIЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Для забезпечення Компанiї необхiдною iнформацiєю про фiнансово-господарську дiяльнiсть, з метою
оперативного i стратегiчного управлiння та аналiзу в Компанiї встановлюється наступна форма

органiзацiї господарського облiку:
Оперативний облiк - щоденне спостереження за процесами i фактами господарської дiяльностi з метою
швидкого отримання необхiдної iнформацiї для ефективного управлiння Компанiєю, для контролю та
керiвництва господарськими процесами безпосередньо пiд час їх здiйснення. Оперативний облiк
ведеться безпосередньо у мiсцях (пiдроздiлах), де вiдбувається здiйснення господарських операцiй.
Статистичний облiк - вивчення i контроль за здiйсненням найбiльш типових господарських процесiв,
операцiй, а також загальногосподарських подiй. Статистичний облiк дозволяє отримувати iнформацiю
про продуктивнiсть працi, економiчну ефективнiсть використання активiв та iншу iнформацiю для
наступного аналiзу дiяльностi. Статистичний облiк не ведеться безперервно, але за допомогою
визначених показникiв дозволяє узагальнити данi як за Компанiєю в цiлому, так i за її окремими
пiдроздiлами.
Бухгалтерський облiк - постiйний, безперервний, суцiльний i достовiрний облiк активiв, капiталу,
зобов'язань i господарських операцiй, що ведеться на основi первинних документiв i охоплює всю
фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї та її пiдроздiлiв. Данi бухгалтерського облiку надаються
користувачам пiсля закриття звiтного перiоду.
Податковий облiк - окремий вiд бухгалтерського облiк фiнансово-господарських операцiй (зокрема:
придбання, продажу, доходiв i витрат), наслiдком яких є виникнення зобов'язань перед бюджетом,
вiдповiдно до законодавства України про оподаткування.
Керiвники структурних пiдроздiлiв Компанiї зобов'язанi створити умови для правильного ведення
бухгалтерського облiку, забезпечити неухильне виконання працiвниками, причетними до складання
первинних документiв, правомiрних вимог бухгалтерiї щодо дотримання порядку їх оформлення та
подання до облiку.
Головний бухгалтер забезпечує дотримання Компанiєю встановлених єдиних методологiчних основ
бухгалтерського облiку, складання i подання у встановлений термiн фiнансової та податкової звiтностi,
органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
операцiй, бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею i вiдшкодуванням втрат вiд нестач,
крадiжок i псування активiв Компанiї, забезпечує перевiрку документального оформлення та первинного
облiку всiх операцiй в структурних пiдроздiлах Компанiї.
Розпорядження головного бухгалтера щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку, оформлення
первинних документiв в Компанiї є обов'язковими до виконання усiма структурними пiдроздiлами на
чолi з їх керiвниками, та усiма працiвниками Компанiї.
Фiнансово-господарська дiяльнiсть Компанiї, визначена установчими документами, є звичайною
дiяльнiстю, яка подiляється на операцiйну, iнвестицiйну i фiнансову.
Операцiйна дiяльнiсть Компанiї подiляється на основну дiяльнiсть (для здiйснення якої вiдповiдно до
установчих документiв створена компанiя) та iншу операцiйну дiяльнiсть.
До основної дiяльностi Компанiї вiдносяться наступнi її види: розподiл електричної енергiї, надання
iнших платних послуг, пов'язаних з основною дiяльнiстю. Iншi види дiяльностi, передбаченi Статутом,
вважаються iншою операцiйною дiяльнiстю.
Надання фiнансової звiтностi здiйснюється вiдповiдно до "Порядку подання фiнансової звiтностi",
затвердженого Постановою КМ України вiд 28.02.2000р. №419 та МСФЗ.
Компанiя вiдображає в бухгалтерському облiку всi господарськi операцiї в системi рахункiв за робочим
планом рахункiв, створеним на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,
зобов'язань, i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку та
Iнструкцiї про його застосування".
Записи операцiй на синтетичних рахунках здiйснюються методом подвiйного запису. Записи на
позабалансових рахунках здiйснюються без застосування методу подвiйного запису.
Субрахунки першого та другого порядкiв та аналiтичнi рахунки до них вiдкриваються та
використовуються Компанiєю виходячи з потреб управлiння, контролю, аналiзу i звiтностi. Субрахунки,
якi не передбаченi Планом рахункiв, затвердженим Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999р. №291,
вводяться Компанiєю самостiйно зi збереженням номерiв субрахункiв дiючого Плану рахункiв. Порядок
ведення аналiтичного облiку i кореспонденцiї рахункiв визначається "Iнструкцiєю про застосування

Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй". У частинi, не визначенiй Iнструкцiєю, встановлюються Компанiєю
самостiйно з врахуванням норм зазначеної Iнструкцiї, Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку,
iнших нормативно-правових актiв, що регулюють питання бухгалтерського облiку, а також враховуючи
управлiнськi потреби Компанiї. Бухгалтерський облiк активiв, капiталу, зобов'язань i господарських
операцiй здiйснюється бухгалтерами згiдно Макетiв бухгалтерських проведень, затверджених головним
бухгалтером.
Регiстри бухгалтерського облiку складаються та зберiгаються на електронних носiях, за необхiднiстю
вони повиннi бути роздрукованi та пiдписанi виконавцем.
Пiдставою для вiдображення в облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факт
здiйснення операцiї i повиннi складатися безпосередньо пiд час здiйснення операцiї, або, якщо таке
неможливо, безпосередньо пiсля її завершення. Для контролю та впорядкування обробки первиннi
документи групуються у зведенi облiковi документи або звiти. Головний бухгалтер розробляє графiк
документообiгу, який пiдлягає затвердженню керiвником. Затверджений графiк документообiгу є
обов'язковим до виконання.
II. ЕЛЕМЕНТИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основи складання звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складаеється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,
включаючи всi прийнятi ранiше стандарти МСБО та тлумачення Комiтету з мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть готується на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї, вiдповiдно
до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається у звичайному порядку. Фiнансова
звiтнiсть не мiстить коригувань, якi є необхiдними в тому випадку, коли б Компанiя не могла
продовжувати свою дiяльнiсть вiдповiдно до припущення про безперервнiсть.
Складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ передбачає, що керiвництво визначає основнi
показники для оцiнки. Вiд керiвництва також вимагається висловлення професiйних суджень пiд час
реалiзацiї облiкової полiтики Компанiї.
Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою дiяльностi Компанiї є українська гривня, оскiльки бiльша частина операцiй
Компанiї здiйснюється та оцiнюється в гривнях.
Операцiї в iноземнiй валютi перерахованi у функцiональну валюту з використанням обмiнного курсу на
дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, вiдображенi в iноземнiй валютi,
перерахованi за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникли внаслiдок перерахунку,
вiдображенi як доходи або витрати того перiоду, в якому вони виникли, крiм випадкiв, коли вони
тимчасово вiднесенi на рахунки капiталу. Немонетарнi активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, якi
вiдображаються за iсторичною собiвартiстю, переведенi у гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату
здiйснення операцiї.
Основнi засоби
Основнi засоби є матерiальнi об'єкти, що їх утримують для використання у виробництвi (постачаннi
товарiв, наданнi послуг) або для адмiнiстративних цiлей, та використовуватимуть, за очiкуванням,
протягом бiльше одного перiоду. Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв слiд визнавати активами якщо
iснує ймовiрнiсть того, що з такими активами пов'язанi майбутнi економiчнi вигоди та собiвартiсть таких
активiв можна достовiрно оцiнити.
Основнi засоби Компанiї розподiляються за такими класами:
- земля
- будiвлi та споруди
- передавальнi пристрої
- силовi машини та устаткування
- обладнання та обчислювальна технiка
- транспорт
- iншi
Земельнi дiлянки та будiвлi є окремими активами. Їх облiковують окремо, навiть якщо їх придбали

разом.
Матерiальнi об'єкти, термiн служби яких бiльше одного перiоду (року) та їх вартiсть перевищує 6000
гривень, включають до складу основних засобiв.
Пiсля визнання активами основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю, яка є їх
справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та
подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка основних засобiв проводиться в
разi, якщо їх балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої вартостi.
Збiльшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про змiни у власному
капiталi як резерв на переоцiнку, за винятком випадкiв, коли це збiльшення покриває ранiше визнане у
звiтi про прибутки та збитки зменшення вартостi конкретного об'єкта. Зменшення вартостi основних
засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про прибутки та збитки, за винятком випадкiв, коли
зменшення є в межах попереднього збiльшення вартостi цього ж основного засобу, вiдображеного у звiтi
про змiни у власному капiталi.
Суми, вiдображенi як резерв на переоцiнку у складi додаткового капiталу, списуються до
нерозподiленого прибутку в момент вибуття активу.
Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за фактичними витратами за вирахуванням збиткiв
вiд зменшення корисностi.
На землю та об'єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. На всi iншi об'єкти
основних засобiв амортизацiя нараховується на прямолiнiйнiй основi на протязi строку їх корисного
використання, а саме:
- будiвлi 20 - 100 рокiв
- споруди 15 - 100 рокiв
- передавальнi пристрої 10 - 40 рокiв
- силовi машини та устаткування 5 - 40 рокiв
- офiсне обладнання та обчислювальна технiка 2- 20 рокiв
- транспорт 5 - 30 рокiв
- iншi 12- 30 рокiв
Строк корисної експлуатацiї основного засобу переглядається на кiнець кожного фiнансового року i, у
випадку необхiдностi, коригується. На кiнець фiнансового року метод амортизацiї основних засобiв
також може бути переглянутий.
Якщо об'єкт основних засобiв включає декiлька складових iз рiзними строками корисного використання,
то такi складовi облiковуються як окремi об'єкти основних засобiв. Кожну частину об'єкта основних
засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, амортизують окремо.
Для розрахунку вартостi, що амортизується лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до
нуля.
Амортизацiю основного засобу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн
доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, в якому вiн є придатний до експлуатацiї.
Амортизацiю основного засобу припиняють на: 1) дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для
продажу, та 2) дату, з якої припиняють визнання активу.
Витрати, понесенi на збiльшення, замiну частини або обслуговування основних засобiв визнаються
вiдповiдно до загального принципу визнання активiв, тобто подальшi витрати капiталiзуються лише в
тому випадку, коли вони призводять до збiльшення майбутньої економiчної вигоди вiд використання
такого об'єкта основних засобiв :
- витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, вiдображаються в облiку як визнання нового
об'єкта основних засобiв,
- замiна окремих важливих компонентiв основних засобiв вiдображається в облiку як придбання нового
об'єкта основних засобiв i списання старого об'єкта,
- витрати на поточний ремонт i обслуговування основних засобiв списуються на витрати того звiтного
перiоду, в якому вони понесенi.
Прибутки i збитки, що виникають вiд припинення визнання основних засобiв, визначаються як рiзниця
мiж чистим надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю об'єкта. Вони
вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Пiд час продажу переоцiнених основних засобiв суми,

вiдображенi як резерв на переоцiнку у складi капiталу, списуються на нерозподiлений прибуток.
На кiнець кожного фiнансового року члени робочих iнвентаризацiйних комiсiй визначають наявнiсть
ознак зменшення корисностi основних засобiв.
Якщо виявлено такi ознаки, визначається сума очiкуваного вiдшкодування основного засобу, яка
визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на
продаж, з однiєї сторони, i вартостi його використання, з iншої сторони. Балансова вартiсть основного
засобу зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування такого активу, а рiзниця вiдображається як
витрати вiд знецiнення у звiтi про прибутки та збитки. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у
минулому звiтному перiодi, пiдлягає сторнуванню, якщо вiдбулася змiна оцiнки, використаної при
визначеннi суми очiкуваного вiдшкодування.
Матерiальнi активи термiном служби бiльше одного року та вартiстю, що не перевищує 6000 гривень
включаються до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв, та облiковуються на субрахунку
112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи".
Придбанi (створенi) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за
первiсною вартiстю.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi
використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи це немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути
iдентифiкованi. Нематерiальний актив може бути iдентифiкований, якщо вiн:
- може бути вiдокремлений, тобто є можливiсть вiдокремити або вiддiлити його вiд пiдприємства i
продати, передати в оренду, надати лiцензiю або обмiняти окремо або разом з вiдповiдним контрактом,
активом чи зобов'язанням;
- виник в результатi контрактних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути
переданi або вiдокремленi вiд пiдприємства або вiд iнших прав та зобов'язань.
Нематерiальнi активи визнаються активами якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних
вигiд вiд цих активiв та собiвартiсть таких активiв можна достовiрно оцiнити. Нематерiальнi активи
первiсно оцiнюються за собiвартiстю.
Нематерiальнi активи Компанiї розподiляються за такими класами:
- комп'ютерне програмне забезпечення
- нематерiальнi активи в процесi розробки
- iншi нематерiальнi активи
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи, якi мають обмежений перiод корисного використання, пiдлягають амортизацiї
методом прямолiнiйного списання протягом перiоду вiд 2 до 20 рокiв залежно вiд розрахункового строку
їх корисного використання.
Нарахування амортизацiї нематерiального активу починають, коли актив є придатним для використання,
тобто коли вiн перебуває у тому мiсцi i станi, якi необхiднi для його використання. Амортизацiю
припиняють на: 1) дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, та 2) дату, з якої
припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї. Такi
нематерiальнi активи щорiчно перевiряються на предмет зменшення корисностi шляхом порiвняння
суми їх очiкуваного вiдшкодування з сумою балансової вартостi.
Перiод корисного використання нематерiального активу, який не амортизується, переглядається кожного
звiтного перiоду з метою визначення, чи зберiгаються подiї та обставини, якi ранiше свiдчили про
невизначений строк корисного використання такого активу.
Нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї, перевiряються на предмет зменшення корисностi
щоразу, коли є свiдчення того, що їх балансова вартiсть може не бути вартiстю очiкуваного
вiдшкодування.
Витрати вiд зменшення корисностi визнаються в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму
його очiкуваного вiдшкодування. Сумою очiкуваного вiдшкодування є найбiльша iз вартостей:

справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть його використання.
Витрати на дослiдження та розробки
Нематерiальнi активи можуть надходити в Компанiю внаслiдок придбання, отримання або самостiйного
створення (внутрiшнього генерування). Проект iз внутрiшнього генерування нематерiального активу
складається з етапу дослiдження та етапу розробки.
Будь-якi нематерiальнi активи, що отриманi в результатi дослiдження, не визнаються активами Компанiї.
Витрати на проведення дослiдження визнаються витратами та вiдображаються у звiтi про прибутки та
збитки у тому перiодi, в якому вони виникли.
Нематерiальний актив, який виникає на етапi розробок внутрiшнього проекту, визнається якщо Компанiя
може продемонструвати:
- технiчну можливiсть доведення нематерiального активу до стану, придатного для продажу або
використання,
- намiр завершити створення нематерiального активу для продажу або використання,
- здатнiсть використати або продати нематерiальний актив,
- ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд активу,
- наявнiсть технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв, необхiдних для завершення розробки
нематерiального активу,
- здатнiсть достовiрно оцiнити витрати, пов'язанi з нематерiальним активом в процесi його розробки.
Внутрiшньо генерованi торговi марки, заголовки, назви видань, перелiки клiєнтiв та iншi подiбнi за
своєю суттю об'єкти не визнаються нематерiальними активами, так як витрати на них не можна
вiдокремити вiд витрат на розвиток бiзнесу в цiлому.
Внутрiшньо генерований гудвiл не визнається як актив, оскiльки вiн не є ресурсом, який можна
iдентифiкувати, який контролюється суб'єктом господарювання i який можна достовiрно оцiнити за
собiвартiстю.
Зменшення корисностi активiв
Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного
вiдшкодування.
На предмет зменшення корисностi перевiряється кожна одиниця активiв. Якщо суму очiкуваного
вiдшкодування окремого активу визначити неможливо, тодi на зменшення корисностi перевiряється
найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка генерує надходження грошових коштiв
внаслiдок безперервного використання.
Сума очiкуваного вiдшкодування - бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi
кошти): справедливої вартостi мiнус витрати на продаж та його вартостi при використаннi.
Сума, що амортизується - iсторична вартiсть активу або iнша сума, за якою облiковується актив у
фiнансовiй звiтностi, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Справедлива вартiсть, за вирахуванням витрат на продаж, визначається на основi цiн активного ринку
або на основi угод про продаж активу незалежним сторонам. До витрат на продаж включаються всi
додатковi витрати, якi прямо пов'язанi з продажем активу. Якщо справедливу вартiсть активу достовiрно
оцiнити неможливо, сумою очiкуваного вiдшкодування активу вважають вартiсть його використання.
Iндикатором зменшення корисностi вважається будь-який факт того, що дисконтована сума надходження
грошових коштiв вiд активу виявиться меншою за його балансову (залишкову) вартiсть. Iндикаторами
зменшення корисностi можуть бути як зовнiшнi, так i внутрiшнi фактори, серед яких є:
- суттєве зменшення ринкової вартостi активу, порiвняно з тим, яке було очiкуваним,
- негативнi змiни у законодавствi,
- змiни в ринкових вiдсоткових ставках,
- змiни у ризиках, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї,
- є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу,
- грошовi потоки для активу або подальшi кошти, необхiднi для його утримання, iстотно перевищують
тi, що були попередньо запланованi,
- грошовi потоки або прибуток вiд активу є iстотно меншими, нiж тi що були попередньо запланованi,
- суттєве зростання запланованого збитку вiд активу.
У випадку наявностi зазначених або iнших iндикаторiв зменшення корисностi, керiвництво Компанiї

приймає рiшення про обов'язкове проведення перевiрки активiв на знецiнення. Незалежно вiд iснування
iндикаторiв зменшення корисностi, щорiчнiй обов'язковiй перевiрцi на предмет знецiнення пiдлягають
нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання та нематерiальнi активи, якi ще
не введенi в експлуатацiю.
Розрахований збиток вiд зменшення корисностi активу вiдображається як витрати у звiтi про прибутки
та збитки у поточному перiодi, за винятком випадкiв, коли результат переоцiнки активу вiдображається
безпосередньо у власному капiталi. Збиток вiд зменшення корисностi переоцiненого активу визнається
як зменшення вiд переоцiнки, як це передбачено у МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
Витрати вiд зменшення корисностi активу, визнанi у минулому звiтному перiодi, пiдлягають
сторнуванню, якщо вiдбулася змiна оцiнки, використаної при визначеннi суми очiкуваного
вiдшкодування.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти Компанiї подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi зобов'язання та
iнструменти власного капiталу. Компанiя не утримує для продажу та не облiковує похiдних фiнансових
iнструментiв (форвардних контрактiв, ф'ючерсних контрактiв, опцiонiв, свопiв, варантiв тощо).
Фiнансовими активами Компанiї є:
- грошовi кошти,
- iнвестицiї в iнструменти власного капiталу iнших компанiй,
- угоди, що надають право отримувати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи вiд iнших компанiй,
- угоди, що надають право обмiняти фiнансовi iнструменти з iншою компанiєю на потенцiйно вигiдних
умовах,
- угоди, розрахунки за якими можуть бути проведенi iнструментами власного капiталу, та якi є
непохiдними iнструментами.
Фiнансовi активи Компанiї для оцiнки пiсля первiсного визнання подiляються на такi групи: фiнансовi
активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у звiтi про прибутки та
збитки; iнвестицiї, що утримуються до погашення; позики i дебiторська заборгованiсть та фiнансовi
активи, доступнi для продажу.
Фiнансовими зобов'язаннями Компанiї є:
- угоди, що зобов'язують надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншим компанiям,
- угоди, що зобов'язують обмiняти фiнансовi iнструменти з iншою компанiєю на потенцiйно невигiдних
для Компанiї умовах,
- угоди, розрахунки за якими можуть бути проведенi iнструментами власного капiталу, та якi є
непохiдними iнструментами.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї з метою оцiнки пiсля первiсного визнання подiляються на фiнансовi
зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю та iншi фiнансовi зобов'язання.
Визнання та припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань Компанiя проводить вiдповiдно до
вимог МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та облiк".
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються в балансi лише в тому випадку, коли Компанiя є
стороною угоди щодо таких фiнансових iнструментiв.
Компанiя припиняє визнавати фiнансовий актив у випадках коли: закiнчився термiн щодо права на
грошовi потоки вiд активу; вiдбулася передача фiнансового активу та всiх ризикiв i винагород,
пов'язаних з володiнням таким активом; було втрачено контроль над таким фiнансовим активом.
Компанiя припиняє визнавати фiнансове зобов'язання в балансi, коли воно погашене внаслiдок того, що
виконане, анульоване або термiн його дiї закiнчився.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки у звiтi про прибутки та збитки
До групи фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки
у звiтi про прибутки та збитки, належать двi пiдгрупи: фiнансовi активи, класифiкованi як такi, що
облiковуються за справедливою вартiстю, та фiнансовi активи, утримуванi для продажу.
Група фiнансових зобов'язань, що облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки
у звiтi про прибутки та збитки, подiляється на двi пiдгрупи: фiнансовi зобов'язання, класифiкованi як
такi, що облiковуються за справедливою вартiстю, та фiнансовi зобов'язання, утримуванi для продажу.

Фiнансовi iнструменти, класифiкованi як такi, що облiковуються за справедливою вартiстю
Пiд час первiсного визнання Компанiя може визначити, що фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання
завжди буде облiковуватися за справедливою вартiстю (з вiдображенням її змiни у звiтi про прибутки та
збитки). Будь-якi фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання можуть бути первiсно класифiкованi як
такi, що облiковуються за справедливою вартiстю, крiм iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають
котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно.
Фiнансовi iнструменти, утримуванi для продажу (торговi фiнансовi iнструменти)
Фiнансовими iнструментами, утримуваними для продажу є фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання,
якi придбаваються (або створюються) Компанiєю з метою продажу або викупу найближчим часом та
отримання прибутку за рахунок короткострокового коливання цiни чи торгової маржi.
Фiнансовий iнструмент, що облiковується за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у звiтi
про прибутки та збитки, первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю переданого (у випадку активу)
або отриманого (у випадку зобов'язання) за нього вiдшкодування. При цьому витрати на операцiю, тобто
додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового iнструменту, що
облiковується за справедливою вартiстю, не враховуються в сумi первiсного визнання, а визнаються у
звiтi про прибутки та збитки.
Подальша оцiнка таких фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань здiйснюється за справедливою
вартiстю. Прибуток або збиток, який виникає вiд змiни справедливої вартостi визнається у звiтi про
прибутки та збитки.
Якщо справедливу вартiсть iнструменту власного капiталу, придбаного в iншої компанiї, не можна
достовiрно визначити - такий фiнансовий актив облiковується за собiвартiстю за вирахуванням суми
зменшення корисностi. На кожну дату балансу керiвництво Компанiї оцiнює, чи є об'єктивне свiдчення
того, що кориснiсть фiнансового активу може зменшуватися. Якщо таке свiдчення iснує - визначається
сума очiкуваного вiдшкодування iнвестицiї та розраховується збиток вiд зменшення корисностi. Сумою
збитку вiд зменшення корисностi iнвестицiї буде рiзниця мiж її балансовою вартiстю та теперiшньою
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою
вiдсотка на подiбний фiнансовий актив (тобто, сумою очiкуваного вiдшкодування). Сума збитку
вiдображається у складi чистого прибутку або збитку за перiод у звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi iнструменти, первiсно класифiкованi як такi, що облiковуються за справедливою вартiстю з
вiдображенням її змiни у звiтi про прибутки та збитки (тi, що належать до першої пiдгрупи фiнансових
активiв та фiнансових зобов'язань), не можуть бути переведенi до iншої групи фiнансових iнструментiв.
До цiєї групи фiнансових iнструментiв також не можна перевести фiнансовi iнструменти з iнших груп,
якi пiд час первiсного визнання не були класифiкованi, як такi, що облiковуються за справедливою
вартiстю з вiдображенням її змiни у звiтi про прибутки та збитки.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з визначеними платежами та фiксованим строком погашення, якi Компанiя
має змогу та намiр утримувати до погашення, класифiкуються як iнвестицiї, що утримуються до
погашення. До цiєї групи Компанiя включає iнвестицiї в борговi iнструменти, та не включає iнвестицiї в
iнструменти капiталу, оскiльки для них не iснує фiксованого строку погашення та визначених платежiв.
Фiнансовi iнвестицiї, що утримуються до погашення, первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю,
до якої додаються витрати на операцiю, тобто додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з
придбанням, комiсiйнi, обов'язковi збори та платежi при передачi цiнних паперiв та iншi витрати.
Подальша оцiнка таких iнвестицiй залежить вiд наступної класифiкацiї.
Iнвестицiї в борговi iнструменти Компанiя здiйснює шляхом придбання облiгацiй iнших компанiй,
ощадних (депозитних) сертифiкатiв та векселiв.
Iнвестицiї в борговi iнструменти, що придбанi з метою утримання до погашення, облiковуються за
амортизованою собiвартiстю.
Амортизована собiвартiсть - це сума, за якою фiнансовий актив оцiнювали при первiсному визнаннi,
мiнус виплата основної суми боргу, плюс або мiнус накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю
первiсною сумою та сумою погашення iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка та мiнус
будь-яке часткове списання (прямо або через застосування рахунку резервiв) внаслiдок зменшення
корисностi. Для визначення амортизованої собiвартостi застосовується метод ефективної ставки

вiдсотка.
Для визначення ефективної ставки вiдсотка керiвництво Компанiї оцiнює грошовi потоки, враховуючи
всi контрактнi умови фiнансових iнструментiв, крiм майбутнiх кредитних збиткiв. Таке обчислення
включає всi гонорари та додатковi комiсiйнi збори, сплаченi або отриманi сторонами контракту, якi є
складовою ефективної ставки вiдсотка.
Прибуток або збиток вiд iнвестицiй в борговi iнструменти, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю, визнається у звiтi про прибутки та збитки тодi, коли припиняється визнання або
зменшується кориснiсть такого фiнансового активу, а також пiд час амортизацiї.
На кожну дату балансу керiвництво Компанiї здiйснює перевiрку на предмет, чи iснує об'єктивне
свiдчення того, що зменшилася кориснiсть фiнансових iнвестицiй в борговi iнструменти.
Якщо iснує свiдчення того, що зменшилася кориснiсть фiнансових активiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, то сума витрат вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж
балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових
потокiв, дисконтованих за ефективною ставкою вiдсотка (обчисленою при первiсному визнаннi)
фiнансового активу. При цьому балансова вартiсть фiнансового активу зменшується шляхом нарахування
резервiв. Сума збитку вiдображається у звiтi про прибутки та збитки.
Якщо в наступному звiтному перiодi вiдбувається зменшення витрат вiд зменшення корисностi таких
фiнансових активiв, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується шляхом
коригування рахунку резервiв. Сума сторнування збитку вiдображається у звiтi про прибутки та збитки.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими або
визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. До них не належать активи: якi
пiдприємство має намiр продати негайно або найближчим часом; якi класифiковано як утримуванi для
продажу; якi пiд час первiсного визнання визначено як такi, що облiковуються за справедливою
вартiстю; та тi, якi пiд час первiсного визнання визначено як такi, що доступнi для продажу.
Позики та дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю, до якої
додаються витрати на операцiю, тобто додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням.
Дебiторська заборгованiсть, яка має короткостроковий характер, вiдображається в сумi наданого
рахунку, за вирахуванням резерву щодо зменшення вартостi дебiторської заборгованостi.
На кожну дату балансу керiвництво Компанiї оцiнює, чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть
позик та дебiторської заборгованостi може зменшитися.
Якщо iснує свiдчення щодо зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi, керiвництво
Компанiї оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування таких активiв та визначає збитки вiд зменшення
корисностi. Зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi в облiку вiдображається шляхом
створення резерву сумнiвних боргiв.
Визнання дебiторської заборгованостi безнадiйною чи сумнiвною проводиться на пiдставi попередньо
проведених вiдповiдних претензiйних або iнших процедур з метою погашення такої заборгованостi.
Компанiя визначає величину сумнiвних боргiв за методом застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi, на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Резерв сумнiвних боргiв
нараховується на заборгованiсть окремого дебiтора - у випадку, якщо є iнформацiя про iснування
ймовiрностi непогашення частини дебiторської заборгованостi таким конкретним контрагентом.
Пiдставою для нарахування резерву сумнiвних боргiв на таку дебiторську заборгованiсть в
бухгалтерському облiку є службовi записки вiдповiдних служб (вiддiлiв) компанiї, з вiзою директора за
напрямком, та /або iнформацiя надана юридичною службою. Порогом суттєвостi для нарахування
резерву сумнiвних боргiв на заборгованiсть окремого дебiтора по iншiй дебiторськiй заборгованостi
(окрiм заборгованостi фiзичних осiб за електричну енергiю) є 1 тис. грн.
Формування (поповнення) резерву сумнiвних боргiв здiйснюється на кожну дату балансу 1 раз на
квартал. Нарахування резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про прибутки та
збитки.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi чи безнадiйних боргiв зменшується,
то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується шляхом коригування рахунку
резерву сумнiвних боргiв. Сума сторнування збитку вiдображається у звiтi про прибутки та збитки. Коли

дебiтори, заборгованiсть яких була ранiше списана як безнадiйна, стають платоспроможними, їхня
дебiторська заборгованiсть вiдновлюється.
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi за вiдпущену електроенергiю з балансу Компанiї
здiйснюється на пiдставi протоколу засiдання уповноваженої комiсiї, iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi висновку юридичної служби, бухгалтерської довiдки, затвердженої Фiнансовим директором.
Заборгованiсть окремого дебiтора, в сумi ,що є меншою 0,1 тис. грн. списується на пiдставi
бухгалтерської довiдки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Компанiя класифiкує доступними для продажу будь-якi фiнансовi активи, що придбанi з метою продажу,
та будь-якi iншi фiнансовi активи, якi не класифiкованi як iнша категорiя фiнансових активiв - фiнансовi
iнструменти, що облiковуються за справедливою вартiстю; iнвестицiї, що утримуються до погашення
або позики та дебiторська заборгованiсть.
Фiнансовими активами, що є доступнi для продажу, є активи, якi керiвництво Компанiї має намiр
утримувати протягом невизначеного термiну часу i якi можуть бути реалiзованi у випадку виникнення
потреби в оборотних коштах або у випадку змiни вiдсоткових ставок, обмiнних курсiв чи ринкових цiн.
До групи фiнансових активiв, доступних для продажу, Компанiя включає всi iнвестицiї в iнструменти
капiталу, окрiм тих, що первiсно класифiкованi як такi, що облiковуються за справедливою вартiстю, та
окрiм iнвестицiй в асоцiйованi компанiї.
До групи фiнансових активiв, доступних для продажу, пiд час первiсного визнання Компанiя може
вiднести будь-якi фiнансовi активи, за виключенням торгових фiнансових активiв, утримуваних для
продажу.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, первiсно оцiнюються та вiдображаються в облiку та звiтностi
за їх справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, тобто додатковi витрати, якi
безпосередньо пов'язанi з їх придбанням.
Подальша оцiнка таких фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Прибуток або
збиток, який виникає вiд змiни справедливої вартостi визнається прямо у власному капiталi у статтi
"Резерв переоцiнки фiнансових активiв" з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi.
Якщо зменшення справедливої вартостi фiнансового активу, доступного для продажу, було визнано
прямо у власному капiталi, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшилася, тодi
кумулятивний збиток, який був визнаний прямо у власному капiталi, виключається з власного капiталу i
визнається у прибутку чи збитку за перiод, навiть якщо визнання активу не припинялося.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї
У випадку придбання понад 20% акцiй (часток) iншої компанiї та наявностi суттєвого впливу на об'єкт
iнвестування, для облiку такої iнвестицiї застосовуються вимоги МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi
пiдприємства".
Асоцiйованим пiдприємством є господарська одиниця, в якiй Компанiя має суттєвий вплив, i яка не є нi
дочiрнiм, нi спiльним пiдприємством.
Пiд суттєвим впливом розумiють повноваження iнвестора брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової
та операцiйної полiтики об'єкта iнвестування. Вважають, що iнвестор має суттєвий вплив, якщо володiє
(прямо або непрямо через дочiрнi пiдприємства) понад 20% прав участi об'єкта iнвестування в
голосуваннi.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi.
Метод участi в капiталi - це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а
потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об'єкта iнвестування пiсля
придбання. Пiсля дати придбання балансова вартiсть iнвестицiї коригується (збiльшується або
зменшується) на частку iнвестора в прибутках (збитках) та iнших змiнах у капiталi асоцiйованого
пiдприємства. Виплати (дивiденди), що отриманi або пiдлягають отриманню вiд об'єкта iнвестування,
зменшують балансову вартiсть iнвестицiї.
При застосуваннi методу участi в капiталi керiвництво Компанiї отримує данi про змiни в капiталi та
результати дiяльностi асоцiйованої компанiї з її фiнансових звiтiв.
У разi отримання свiдчення про можливiсть зменшення корисностi iнвестицiї в асоцiйовану компанiю
керiвництво Компанiї обчислює збиток вiд зменшення корисностi - суму, на яку балансова вартiсть цiєї

iнвестицiї перевищує суму її очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування iнвестицiї
визначається для кожної асоцiйованої компанiї.
Iншi фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання Компанiї, окрiм тих, якi пiд час первiсного визнання класифiковано як такi, що
облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у звiтi про прибутки та збитки,
первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю, вiд якої вiднiмаються витрати на операцiю, тобто
додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з їх випуском.
Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз
застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти Компанiї включають кошти в касi та на рахунках в банках, якi можуть бути використанi
для поточних операцiй. Еквiвалентами грошових коштiв є короткостроковi фiнансовi iнвестицiї з
первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв, якi можуть бути вiльно конвертованi у визначену суму
грошових коштiв i мають незначний ризик щодо змiни вартостi.
До статей про грошовi кошти та їх еквiваленти не включаються кошти на рахунках в банку та iншi
кошти, щодо яких у Компанiї iснує обмеження використання для фiнансування поточних операцiй.
Запаси
Запаси Компанiї оцiнюються за найменшим iз двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати,
понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження та приведення їх у належний стан. Чиста
вартiсть реалiзацiї дорiвнює розрахунковiй цiнi продажу запасiв за умов звичайної дiяльностi за
вирахуванням розрахункових витрат на завершення їх виробництва та продажу.
Для визначення собiвартостi одиницi запасiв в Компанiї використовують метод iдентифiкацiї їх
iндивiдуальної собiвартостi.
Операцiйна оренда
Оренда необоротних активiв, за умовами якої всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на
активи, не передаються орендарю, а зберiгаються за орендодавцем, класифiкується як операцiйна
оренда. Класифiкацiя оренди залежить вiд сутностi операцiї, а не вiд форми контракту.
При отриманнi майна в операцiйну оренду, його вартiсть та зобов'язання з оренди не вiдображаються в
балансi Компанiї. Зобов'язання виникає i вiдображається в облiку лише у випадку виникнення
заборгованостi на дату балансу в результатi нарахування витрат на оренду. Оренднi платежi за угодою
про операцiйну оренду (за винятком страхування, технiчного обслуговування та iнших супутнiх витрат)
визнаються у складi витрат Компанiї на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Активи, переданi в операцiйну оренду, залишаються на балансi Компанiї, оскiльки вона i далi несе всi
ризики, пов'язанi з правом власностi на це майно. Дохiд вiд операцiйної оренди рiвномiрно (за
вирахуванням супутнiх витрат, вiдшкодованих орендарем) вiдображаються у складi доходiв Компанiї на
систематичнiй основi протягом термiну оренди. Витрати, пов'язанi з орендованим майном (амортизацiя,
обслуговування, податки тощо), рiвномiрно списуються за рахунок доходу вiд оренди.
Первiснi прямi витрати, тобто додатковi витрати, якi прямо вiдносяться до ведення переговорiв та
укладення угоди про оренду, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу та
амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом термiну оренди.
Дивiденди
Дивiденди, оголошенi Компанiєю, вiдображаються як зобов'язання та вiдносяться до власних коштiв
учасникiв у тому перiодi, коли вони були запропонованi та оголошенi.
Позики та кредити
Позики та кредити первiсно вiдображаються в облiку за собiвартiстю, тобто за сумою отриманих коштiв
за вирахуванням витрат, понесених Компанiєю безпосередньо у зв'язку з укладанням позикових i
кредитних угод вiдповiдно до норм стандартiв облiку.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається в облiку та звiтностi за первiсною вартiстю.
Списання кредиторської заборгованостi з минулим термiном позовної давнини здiйснюється на пiдставi
висновку юридичної служби, бухгалтерської довiдки, затвердженої Фiнансовим директором.

Заборгованiсть окремого кредитора, в сумi, що є меншою 0,1 тис. грн. списується на пiдставi
бухгалтерської довiдки.
Резерви наступних витрат та платежiв
Нарахування резервiв наступних витрат та платежiв здiйснюється у тих випадках, коли у Компанiї
виникають зобов'язання, правовi або такi, що випливають з iснуючої дiлової практики, в результатi
подiй, якi вiдбулися в минулому. При цьому повинна iснувати ймовiрнiсть того, що врегулювання цих
зобов'язань буде супроводжуватися зменшенням економiчних вигiд, i сума зобов'язання може бути
оцiнена з достатнiм ступенем достовiрностi. У тих випадках, коли Компанiя очiкує вiдшкодування
резервiв (наприклад, за договором страхування), сума вiдшкодування вiдображається як окремий актив,
але лише за умови, що отримання такого активу не викликає сумнiвiв.
Компанiя створює забезпечення на оплату вiдпусток працiвникам.
Сума визнана як забезпечення, має бути найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення
теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.
Зобовязання за програмами з пенсiйного запезпечення
Зобов'язання щодо здiйснення внескiв вiдповiдно до пенсiйних програм з визначеними сумами внескiв
вiдображаються як витрати у звiтi про прибутки та збитки по мiрi їх виникнення.
В результатi звичайної дiяльностi Компанiя сплачує збори в Пенсiйний Фонд України за своїх
працiвникiв. Обов'язковi платежi щодо державної пенсiйної програми, яку можна класифiкувати як
пенсiйну програму iз визначеним внеском, включаються до складу операцiйних витрат по мiрi їх
виникнення як витрати на оплату працi.
Вiдображення доходiв та витрат
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування та вiдображаються в облiку та звiтностi у перiодi
їх виникнення.
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (продукцiї) визнається за наявностi таких умов:
- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi,
- Компанiя не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими
активами),
- сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена,
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а витрати, пов'язанi з
цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається в тому звiтному перiодi, в якому послуги були фактично наданi.
Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснюється методом
визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязi послуг, якi мають
бути наданi.
У фiнансовiй звiтностi дохiд вiд реалiзацiї вiдображається за вирахуванням ПДВ, акцизу та iнших
аналогiчних обов'язкових платежiв.
Дохiд вiд реалiзацiї визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що має
бути отримана. Якщо немає змоги достовiрно оцiнити справедливу вартiсть отриманої винагороди, то
дохiд вiд реалiзацiї оцiнюється за справедливою вартiстю проданих продукцiї (товарiв) або послуг.
Доходи i витрати протягом виконання будiвельних контрактiв визнаються iз врахуванням ступеня
завершеностi робiт на дату балансу, якщо кiнцевий фiнансовий результат цього контракту може бути
достовiрно оцiнений.
Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом спiввiдношення фактичних
витрат з початку виконання будiвельного контракту до дати балансу та очiкуваної (кошторисної) суми
загальних витрат за контрактом.
Методи калькулювання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), перелiк i склад статей калькулювання
собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), перелiк i склад змiнних i постiйних загальновиробничих витрат, а
також бази розподiлу загальновиробничих витрат встановлюються Компанiєю самостiйно вiдповiдно до
рекомендацiй Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг України i Мiнiстерства палива та енергетики України в частинi, що не суперечать
вимогам МСФЗ.
Сегменти

Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Компанiя надає послуги з розподiлу
електиричної енергiї на територiї Херсонської областi та України непобутовим споживачам та
електропостачальникам.
Податки на прибуток
Витрати Компанiї з податку на прибуток за звiтний перiод складаються з поточного податку на прибуток,
скоригованого на вiдстроченi податки з прибутку.
Поточний податок на прибуток вiдображається в облiку як зобов'язання (податок на прибуток, що
пiдлягає сплатi). Якщо вже сплачена сума податку на прибуток перевищує суму, яка пiдлягає сплатi, то
сума перевищення визнається як дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток.
Вiдстроченi податки (вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання)
розраховуються щодо тимчасових рiзниць за балансовим методом, який передбачає визначення
тимчасових рiзниць мiж облiковим i податковим прибутком виходячи з податкової бази та балансової
вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдображаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що
виникли мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх поточною оцiнкою для цiлей фiнансової
звiтностi. Сума вiдстрочених податкiв визначається за кожною статтею балансу як добуток тимчасової
рiзницi та ставки оподаткування.
Компанiя визнає вiдстрочене податкове зобов'язання, якщо вiдшкодування або компенсацiя балансової
вартостi активу чи зобов'язання збiльшить майбутнi податковi платежi порiвняно з тими, якими вони
були б, якби вiдшкодування або компенсацiя не мали податкових наслiдкiв. Компанiя визнає
вiдстрочений податковий актив, якщо вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi активу чи
зобов'язання зменшить майбутнi податковi платежi порiвняно з тими, якими вони були б, якби
вiдшкодування або компенсацiя не мали податкових наслiдкiв.
Вiдстрочений податковий актив вiдображається лише у випадку, коли iснує ймовiрнiсть отримання в
майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для покриття вiдстрочених податкових активiв,
або покриття iснуючих вiдстрочених податкових зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання оцiнюються за ставками податку на
прибуток, якi ймовiрно будуть iснувати в перiодi реалiзацiї активiв чи погашення зобов'язань, на основi
ставок податку на прибуток та податкового законодавства, якi дiють на звiтну дату.
Поточний податок на прибуток та вiдстроченi податки визнаються як дохiд або витрати i вiдображаються
у звiтi про прибутки та збитки. Якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у
власному капiталi, то поточний податок на прибуток та вiдстроченi податки також вiдображаються
безпосередньо за дебетом чи кредитом власного капiталу.
Виправлення помилок
Виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх перiодах, а також
вiдображення впливу змiн облiкових полiтик та облiкових оцiнок на подiї та операцiї, здiйснюється
вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки".
Помилки можуть виникати щодо визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про елементи
фiнансової звiтностi.
Суттєвi помилки попереднього перiоду виправляються перерахуванням залишкiв активiв, зобов'язань та
власного капiталу на початок перiоду за найперший з поданих попереднiх перiодiв, якщо помилка
вiдбулася до першого з поданих попереднiх перiодiв. Для помилок попереднього перiоду застосовується
порiг суттєвостi на рiвнi 1000 грн.
III. ОРГАНIЗАЦIЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛIКУ
Податковий кодекс України вiд 02.12.2010р. №2755-VI iз змiнами та доповненнями регулює вiдносини,
що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, зокрема, визначає вичерпний перелiк податкiв та
зборiв, що справляються в Українi, та порядок їх адмiнiстрування, платникiв податкiв та зборiв, їх права
та обов'язки, компетенцiю контролюючих органiв, повноваження i обов'язки їх посадових осiб пiд час
здiйснення податкового контролю, а також вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства.
IV. ПЕРВИННI ОБЛIКОВI ДОКУМЕНТИ ТА РЕГIСТРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй в Компанiї є первиннi документи, що
фiксують факти здiйснення господарських операцiй.

Для контролю й упорядкування обробки даних на пiдставi первинних документiв можуть складатися
зведенi облiковi документи.
Первиннi i зведенi облiковi документи можуть бути складенi на паперових чи машинних носiях i повиннi
мати наступнi обов'язковi реквiзити:
назву документа (форми);
дату складання;
назву пiдприємства, вiд iменi якого складено документ;
змiст i обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру господарської операцiї;
посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї i правильнiсть її оформлення;
особистий пiдпис чи iншi данi, що дають можливiсть iдентифiкувати особу, що приймала участь у
здiйсненнi господарської операцiї.
У первиннi документи при необхiдностi можуть бути включенi додатковi реквiзити: iдентифiкацiйний
код пiдприємства за ЄДРПОУ, номер документа, пiдстава для здiйснення операцiй, данi про документ,
що засвiдчує особу-одержувача ТМЦ тощо.
Для додання юридичної чинностi i доказовостi документам на машинних носiях використовуються
положення Держстандарту 6.10.4-84 "Унiфiкованi системи документацiї. Додання юридичної чинностi
документам на машинному носiї, створюваним засобами обчислювальної технiки. Основнi положення".
У випадках, якщо для окремих господарських операцiй Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiнiстерствами i
вiдомствами в межах їхнiх повноважень затвердженi бланки типових форм, чи бланки спецiалiзованих
форм (касовi i банкiвськi операцiї, рух цiнних паперiв, товарно-матерiальних цiнностей, iнших об'єктiв
майна й iн.), а також бланки суворої звiтностi, документування господарських операцiй здiйснюється
Компанiєю з використанням таких форм або бланкiв, або, якщо це не суперечить чинному законодавству,
з використанням форм, затверджених наказами Компанiї.
Регiстри бухгалтерського облiку повиннi мати наступнi реквiзити: назву, перiод реєстрацiї господарських
операцiй, прiзвища i пiдписи або iншi данi, що дають можливiсть iдентифiкувати осiб, що їх складали.
Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в тому звiтному мiсяцi, у якому вони були здiйсненi. У
разi подання документiв iз запiзненням, i за умови закриття рахункiв бухоблiку звiтного мiсяця,
бухгалтерiя вiдображає їх на рахунках в мiсяцi отримання документiв. При цьому коригування облiкових
даних попереднiх мiсяцiв не здiйснюється, крiм тих випадкiв, коли поданi документи засвiдчують факт
здiйснення господарської операцiї попереднього року. Вiдображення такої операцiї в системi рахункiв
бухгалтерського облiку здiйснюється шляхом коригування нерозподiленого прибутку (непокритих
збиткiв) минулих рокiв.
У випадку складання i збереження первинних документiв i вiдомостей на машинних носiях iнформацiї
Компанiя зобов'язана за свiй рахунок виготовити їхнi копiї на паперових носiях за вимогою iнших
учасникiв господарських операцiй, а також правоохоронних органiв i вiдповiдних органiв у межах їхнiх
повноважень, передбачених законами.
Компанiя вживає всiх необхiдних заходiв для попередження несанкцiонованого i непомiтного
виправлення записiв у документах i забезпечує їх належне збереження протягом встановленого термiну.
Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i вiдомостей та за достовiрнiсть
вiдображених у них даних несуть особи, що склали i пiдписали цi документи.
Первинним документом для вiдображення в бухгалтерському та податковому облiку розрахункiв за
послуги з розподiлу електроенергiї та компенсацiї за перетiкання реактивної електроенергiї по
пiдприємству є "Довiдка з надання послуг з розподiлу електроенергiї та компенсацiї за перетiкання
реактивної електроенергiї", пiдписана начальниками РЕМ, МВКО та бухгалтерами центральної
бухгалтерiї, якi ведуть облiк у РЕМ, МВКО.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та правильнiсть вiдображених даних у "Довiдцi з надання послуг з
розподiлу електроенергiї та компенсацiї за перетiкання реактивної електроенергiї " несуть особи, що
склали та пiдписали цi документи, начальник вiддiлу по роботi з юридичними та побутовими
споживачами, заступники комерцiйного директора на чолi з комерцiйним директором.
Первиннi документи по нарахуванню та сплатi за спожиту електроенергiю та реактивну енергiю
(договори, рахунки, картки особових рахункiв, акти приймання-передачi електроенергiї, акти звiрок та
iншi) зберiгаються безпосередньо в РЕМ, МВКО.

Первиннi документи можуть бути вилученi тiльки за рiшенням вiдповiдних органiв, прийнятим в межах
їхнiх повноважень, передбачених законами та з вiдома керiвника Компанiї. Якщо вилучаються
недооформленi томи документiв, то з дозволу й у присутностi представникiв органiв, що здiйснюють
вилучення, працiвники Компанiї зобов'язанi дооформити цi папки (зробити опис, пронумерувати аркушi,
прошнурувати, опечатати, засвiдчити своїм пiдписом i печаткою). Вилучення оформляється протоколом.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких
емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у
натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається
інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність
від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності
емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення
виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про
джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку
галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості
продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі
постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно
зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів
за звітний рік
Предметом дiяльностi товариства є розподiл електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними
мережами.
За перше пiврiччя 2019 року закуплено в ОРЕ 156,181 млн. кВт. год. на суму 278,088 млн. грн. (з ПДВ).
Оплата купованої електроенергiї склала 100 %. Робота в першому пiврiччi велась в умовах "старої"
моделi ринку.
Закупiвля електричної енергiї товариством у 2019 роцi проводилася в Оптовому ринку електричної
енергiї України, на ринку двостороннiх договорiв, на ринку "на добу наперед", "внутрiшньодобовому
ринку", у приватних домогосподарств та у юридичних осiб (за прямими договорами), якi виробляють
електричну енергiю з сонячного випромiнювання.
За перше пiврiччя 2019 року закуплено в ОРЕ 156,181 млн. кВт. год. на суму 278,088 млн. грн. (з
ПДВ). Оплата купованої електроенергiї склала 100 %.
З 1 липня 2019 року в Українi запрацював новий ринок електроенергiї. За друге пiврiччя 2019 року:
- на ринку "двостороннiх договорiв" було закуплено 156,368 млн. кВт на суму
112,542 млн. грн.;
- на ринку "на добу наперед" було закуплено 27,42 млн. кВт на суму 52,5 млн. грн.;
- на "внутрiшньодобовому ринку" було закуплено 269 тис. кВт. на суму 625 тис. грн.
У приватних домогосподарств та у юридичних осiб (за прямими договорами), якi виробляють
електричну енергiю з сонячного випромiнювання за рiк закуплено 13,83 млн. кВт. год. на суму 22,535
млн. грн.
Одночасно у 2018 роцi виконувався графiк погашення реструктуризованої заборгованостi перед ДП
"Енергоринок", що виникла в перiод з 2000 р. по 2001р. (станом на 31.12.2019 року заборгованiсть
становила - 57,456 млн. грн.).
Сума погашеного боргу за електроенергiю склала 24,624 млн. грн., сплачено вiдповiдно графiку,
встановленого договором реструктуризацiї заборгованостi.
Збутова робота.
Станом на 31.12.2019р. до електромереж товариства було пiдключено 473658 споживачiв, з них:
- юридичних осiб
- 14577;
- населення - 459081.
У структурi розподiлу електроенергiї за 2019 рiк найбiльшу питому вагу мало населення - понад 42.03
%. Iнше споживання розподiляється наступним чином: промисловiсть - 13.53%, сiльське господарство
-3.86 %, комунальнi пiдприємства областi - 5.41%, пiдприємства бюджетної сфери - 21.03%, iншi
непромисловi пiдприємства - 14.14%.

Незважаючи на досягнутi результати проблеми з розрахунками за послуги з розподiлу електричної
енергiї залишаються.
Найбiльш проблемним постачальником у 2019 роцi був постачальник "останньої надiї"
ДПЗД
"УКРIНТЕРЕНЕРГО". Борг пiдприємства за 2019р. склав 839 тис.грн.
За звiтний перiод в електромережу товариства надiйшло 2 647 млн. кВт.год., з яких споживачам
вiдпущено 2 295 млн. кВт.год електроенергiї, що на 111 млн. кВт.год. або на 4,85 % меньше нiж у 2018
роцi.
На виробничi потреби компанiї було використано 11 млн. кВт.год. електроенергiї.
Технологiчнi витрати електроенергiї склали 352 млн. кВт.год., що нижче нормативу на 1,66%.
Вартiсть рослуг з розподiлу у 2019 роцi склала 1488 млн. грн., а оплата - 1543 млн. грн., або 103.7% .
У 2019 роцi в компанiї збережено загальну тенденцiю на зниження рiвня втрат електричної енергiї при
її транспортуваннi. Фактичнi витрати за рiк по товариству склали: 13,30 % при нормативi - 14,96%,
економiя склала 1,66% або в абсолютному вираженнi 44,08 млн. кВт*год.
Зниження ТВЕ було досягнуто завдяки реалiзацiї великого обсягу органiзацiйних i технiчних заходiв,
що були проведенi енергозбутовими пiдроздiлами компанiї.
В рамках технiчних заходiв щодо зниження втрат в компанiї проводились наступнi роботи:
- встановлено 3515 - однофазних та 717 - трифазних закритих комплексiв комерцiйного облiку
проблемним споживачам;
- проведено замiни пошкоджених 1-фазних ввiдно-облiкових шаф - 5358 шт.;
- проведено замiни пошкоджених 3-фазних ввiдно-облiкових шаф - 800 шт.;
- замiнено пошкоджених та невiдповiдних проектному номiналу автоматичних вимикачiв 1- фазних
-11029 шт, 3-фазних - 1768шт.
Для закриття доступу до облiкових систем та для запобiгання крадiжкам електричної енергiї у 2019
роцi встановлено на об'єктах споживачiв 139,6 тисяч номерних пломб та 30,1 тис. iндикаторiв впливу
магнiтного поля.
Проведено замiну лiчильникiв: однофазних -39655 шт. при планi - 10039 шт. та трифазних - 3977 шт.
при планi - 2221 шт..
Встановлено 2 зонний облiк 9528 побутовим споживачам. 43споживача з 3-зонним облiком
перейшли на 2-зонний.
Протягом року встановлено 907 лiчильникiв для проведення розрахункiв за електроенергiю за
"зеленим тарифом" зi споживачами побутового сектору, що впровадили сонячнi електростанцiї.
За 12 мiсяцiв 2019 року працiвниками метрологiчної служби АТ "Херсонобленерго" вiдремонтованi
15536 шт. однофазних лiчильникiв, в тому числi 2052 шт. типу NP-06, а також 1089 шт. трифазних
лiчильникiв, в т.ч. типу NP-06 - 120 шт. Проведено програмування 2231 приладiв облiку типу NP-06.
Виконана повiрка 15590 шт. однофазних лiчильникiв, в т.ч.:
NP-06 - 2425 шт.; трифазних лiчильникiв -1162 шт., в т.ч. NP-06 -176шт.
Працiвники лабораторiї метрологiчної служби провели ремонт 1325 одиниць вимiрювальної технiки.
Службою комерцiйного облiку запрограмованi 10 501 багатотарифних лiчильникiв безпосередньо та 812
дистанцiйно, перевiрена 591система багатофункцiонального облiку.
Протягом 2019 року здiйснено 6391 рейдових виїздiв для попередження розкрадань електричної енергiї
та виявлення самовiльних пiдключень до мережi споживачiв, вимкнутих за борги.
Пiд час рейдiв та технiчних перевiрок:
- по виявленим порушенням правил користування складено актiв: в побутовому секторi -1542 шт; в
юридичному - 435;
- нараховано по складеним актам порушення ПКЕЕ: населенню -13.7 млн. грн., юридичному сектору
-63.5 млн. грн. з ПДВ;
- оплачено по нарахованим актам: в побутовому секторi - 4.57 млн. грн., в юридичному секторi - 4.51
млн. грн. з ПДВ.
Комплекс органiзацiйних та технiчних заходiв з протиаварiйної роботи, здiйснених в рамках виконання
iнвестицiйної програми, планiв капiтальних, поточних ремонтiв i технiчного обслуговування, та якiсть їх
виконання дали позитивний результат в планi пiдвищення надiйностi функцiонування електричних
мереж компанiї.

Аналiз технологiчних порушень свiдчить, що протягом 2019 року по компанiї аварiй не було. Сталась
три вiдмови II категорiї, а саме:
* ПЛ-35кВ "Н. Троїцьк -Р 5"
25.06.2019 року, 14 год. 27 хв.
Причиною технологiчного порушення на ПЛ-35кВ "Н.Троїцьк - Р5" стало падiння двох опор №5-6 на
вiдпайцi Р5-Михайлiвка.
Стихiйнi явища (шквальний вiтер з дощем та грозою).
* ПЛ-150кВ "Н. Троїцьк - Н.Тимофiївка 1"
ПЛ-150кВ "Н. Троїцьк - Н.Тимофiївка 2".
25.06.2019р. 14 год. 41 хв.
Причиною технологiчного порушення на ПЛ-150кВ стало падiння опор №64-69 двоколової ПЛ-150 кВ
"Н. Троїцьк - Н. Тимофiївка 1,2".
Стихiйнi явища (шквальний вiтер з дощем та грозою).
* Назва об'єкта або установки, на яких виникло порушення:
ПС-150 кВ "Новоалексеевка",
ПС-150 кВ "Н. Тимофеевка",
ПС-150 кВ "Дудчино",
ПС-150 кВ "Новотроицкая"
25.11.2019 року, 23 год. 51 хв.
Причиною технологiчного порушення стало технологiчне порушення в мережах Мелiтопольських
електричних мереж, внаслiдок аварiйного вiдключення ПЛ-150 кВ "Акимовка - Партизаны" та
"Мелитополь - Партизаны", що знаходяться на балансi ПАТ "Запорiжжяобленерго". При цьому було
знеструмлено споживачiв АТ "Херсонобленерго", що живляться вiд ПС-150 кВ "Новоалексеевка",
"Н.Тимофеевка", "Дудчино", "Новотроицкая".
Протягом 2019 сталося 1116 технологiчних порушень в мережах 6-10-35-150кВ проти 1005
технологiчних порушень в 2018 роцi.
Аналiз кiлькостi виникнення технологiчних порушень у електромережах 150-35-10-6кВ компанiї,
свiдчить про збiльшення випадкiв знеструмлення споживачiв у 2019 роцi порiвняно з 2018 роком. Значна
кiлькiсть технологiчних порушень виникла через пiдвищення грозової дiяльностi у грозовий перiод.
Заходи, щодо контролю та виконання робiт з капiтального ремонту i технiчного обслуговування
електрообладнання мереж, якi впроваджувались компанiєю протягом року, дозволили забезпечити в
перiод максимальних зимових та лiтнiх навантажень безаварiйну роботу обладнання та електричних
мереж компанiї, в т.ч. тих силових трансформаторiв 35-150кВ та повiтряних лiнiй 35-150кВ, якi живлять
об'єкти зрошення пiдприємства Держводгоспу.
Резерви для подальшого пiдвищення надiйностi функцiонування електричних мереж компанiї є, в тому
числi за рахунок пiдвищення якостi та контролю виконання робiт, а також персональної вiдповiдальностi
виконавцiв робiт.
В подальшому пiдвищення надiйностi функцiонування електричних мереж компанiї, пiдвищення якостi
електропостачання споживачiв, повинно залишатися одним iз основних напрямiв дiяльностi компанiї.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує
будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно
описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За перiод з 2015-2019рр. до компанiї надiйшло активiв на суму 584 059 751 тис.грн., вибуло на суму 197
467 тис.грн., в т.ч.:
- Нематерiальнi активи - 7 410 тис.грн., (вибуло на суму 9 841 тис.грн.), земельнi дiлянки - 0 тис.грн.
(вибуло на суму - 0 тис.грн.); будинки, споруди та передавальнi пристрої - 7 100 857 тис.грн., (вибуло на
суму 64 420 тис.грн.); машини та обладнання - 575 675 156 тис.грн. (вибуло на суму 58 811 тис.грн.);
транспортнi засоби - 1007 447 тис.грн. (вибуло на суму 52 030 тис.грн.); iнструменти, прилади, iнвентар
(меблi) - 143 596 тис.грн., (вибуло на суму 811 тис.грн.); iншi основнi засоби - 599 тис.грн.,(вибуло на
суму 17-тис.грн.) ; бiблiотечнi фонди - 11 тис.грн.,(вибуло на суму 33 тис.грн.) МНМА - 124 674 тис.грн.,

(вибуло на суму 11 448 тис.грн.); iншi необоротнi матерiальнi активи - 1 тис.грн.,(вибуло на суму 56
тис.грн.).
У 2019 р. отримано надходжень вiд додаткових робiт i послуг (з урахуванням послуг з приєднання) на
суму понад 309,596 млн. грн. В порiвняннi з попереднiм роком вiдбулося збiльшення на 87,52 млн.грн.
Зростання в основному за рахунок виконання послуг з приєднання.
Попереднiми зборами акцiонерiв була визначена мета - 100% виконання Iнвестицiйної програми.
Плановий обсяг Iнвестпрограми 2019 року склав 228,462 млн. грн. (без ПДВ).
Фiнансування Iнвестицiйної програми у 2019 роцi склало 217,426 млн.грн., що становить 95,17%.
Впроваджено 217,426 млн.грн.
Не виконано: 11,04 млн.грн. (без ПДВ):
1. Реконструкцiя ПЛ-10 кВ вiд ф-272 вiд ПС-35/10 кВ "Горностаевка" по вул. Шевченко, в смт.
Горностаївка 692,551 тис.грн.
2. Реконструкцiя ПЛ-6кВ Ф.85 вiд ПС-35/6 "Каховка" в м. Каховка Херсонської областi 610,28 тис.грн.
3. Реконструкцiя мереж 0,4 кВ вiд КТП 661 Ф2, Ф5 у смт. Комишани, м. Херсон 2088,04 тис.грн.
4. Будiвництво КЛ 6 кВ вiд РП-Микон до ТП-419 у м. Херсонi 918,6 тис.грн.
5. Будiвництво КЛ-10кВ вiд ТП-68 до ТП-621а в м. Каховка 368,59 тис.грн.
6. Реконструкцiя КЛ 6 кВ вiд ТП-218 до ТП-180 у м. Херсонi 823,99 тис.грн.
7. Реконструкцiя КЛ 10кВ вiд ТП-82 до ТП-68 в м. Каховка 471,4 тис.грн.
8. Реконструкцiя КЛ 10кВ вiд ТП-73 до ТП-222 у м. Таврiйськ 285,603 тис.грн.
9. Реконструкцiя КЛ 0,4кВ вiд ТП-43 до буд.№3 вул. Жовтнева та до буд.№5 пр. Ворошилова у м.
Каховка 318,659 тис.грн.
10. Реконструкцiя ПЛ-10 кВ Ф-322 вiд ПС-35/10 "В. Лепетиха", смт. В. Лепетиха 483,88 тис.грн.
11. Закупiвля 1ф. лiчильникiв на суму 2 108,6 тис.грн.
Невиконання Iнвестицiйної програми Товариства пов'язане з недоотриманням коштiв вiд обсягiв
розподiлу електричної енергiї.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо
них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності
та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби є матерiальнi об'єкти, що їх утримують для використання у виробництвi (постачаннi
товарiв, наданнi послуг) або для адмiнiстративних цiлей, та використовуватимуть, за очiкуванням,
протягом бiльше одного перiоду. Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв слiд визнавати активами якщо
iснує ймовiрнiсть того, що з такими активами пов'язанi майбутнi економiчнi вигоди та собiвартiсть таких
активiв можна достовiрно оцiнити.
Основнi засоби Компанiї розподiляються за такими класами:
- земля
- будiвлi та споруди
- передавальнi пристрої
- силовi машини та устаткування
- обладнання та обчислювальна технiка
- транспорт
- iншi
Земельнi дiлянки та будiвлi є окремими активами. Їх облiковують окремо, навiть якщо їх придбали
разом.
До складу основних засобiв вiдносяться матерiальнi об'єкти, термiн служби яких бiльше одного перiоду
(року) та їх вартiсть перевищує 2500 гривень, а з 01.09.2015р. - вартiсть яких перевищує 6000 грн.
Пiсля визнання активами основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю, яка є їх
справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та
подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка основних засобiв проводиться в

разi, якщо їх балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої вартостi.
Збiльшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про змiни у власному
капiталi як резерв на переоцiнку, за винятком випадкiв, коли це збiльшення покриває ранiше визнане у
звiтi про прибутки та збитки зменшення вартостi конкретного об'єкта. Зменшення вартостi основних
засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про прибутки та збитки, за винятком випадкiв, коли
зменшення є в межах попереднього збiльшення вартостi цього ж основного засобу, вiдображеного у звiтi
про змiни у власному капiталi.
Суми, вiдображенi як резерв на переоцiнку у складi додаткового капiталу, списуються до
нерозподiленого прибутку в момент вибуття активу.
Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за фактичними витратами за вирахуванням збиткiв
вiд зменшення корисностi.
На землю та об'єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. На всi iншi об'єкти
основних засобiв амортизацiя нараховується на прямолiнiйнiй основi на протязi строку їх корисного
використання, а саме:
- будiвлi та споруди 10 - 100 рокiв
- передавальнi пристрої 10 - 40 рокiв
- силовi машини та устаткування 10 - 40 рокiв
- офiсне обладнання та обчислювальна технiка до 20 рокiв
- транспорт 6 - 30 рокiв
- iншi до 30 рокiв
Строк корисної експлуатацiї основного засобу переглядається на кiнець кожного фiнансового року i, у
випадку необхiдностi, коригується. На кiнець фiнансового року метод амортизацiї основних засобiв
також може бути переглянутий.
Якщо об'єкт основних засобiв включає декiлька складових iз рiзними строками корисного використання,
то такi складовi облiковуються як окремi об'єкти основних засобiв. Кожну частину об'єкта основних
засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, амортизують окремо.
Для розрахунку вартостi, що амортизується лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до
нуля.
Амортизацiю основного засобу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн
доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, в якому вiн є придатний до експлуатацiї.
Амортизацiю основного засобу припиняють на: 1) дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для
продажу, та 2) дату, з якої припиняють визнання активу.
Витрати, понесенi на збiльшення, замiну частини або обслуговування основних засобiв визнаються
вiдповiдно до загального принципу визнання активiв, тобто подальшi витрати капiталiзуються лише в
тому випадку, коли вони призводять до збiльшення майбутньої економiчної вигоди вiд використання
такого об'єкта основних засобiв :
- витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, вiдображаються в облiку як визнання нового
об'єкта основних засобiв,
- замiна окремих важливих компонентiв основних засобiв вiдображається в облiку як придбання нового
об'єкта основних засобiв i списання старого об'єкта,
- витрати на поточний ремонт i обслуговування основних засобiв списуються на витрати того звiтного
перiоду, в якому вони понесенi.
Прибутки i збитки, що виникають вiд припинення визнання основних засобiв, визначаються як рiзниця
мiж чистим надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю об'єкта. Вони
вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Пiд час продажу переоцiнених основних засобiв суми,
вiдображенi як резерв на переоцiнку у складi капiталу, списуються на нерозподiлений прибуток.
На кiнець кожного фiнансового року керiвництво Компанiї визначає наявнiсть ознак зменшення
корисностi основних засобiв.
Якщо виявлено такi ознаки, керiвництво визначає суму очiкуваного вiдшкодування основного засобу, яка
визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на
продаж, з однiєї сторони, i вартостi його використання, з iншої сторони. Балансова вартiсть основного
засобу зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування такого активу, а рiзниця вiдображається як

витрати вiд знецiнення у звiтi про прибутки та збитки. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у
минулому звiтному перiодi, пiдлягає сторнуванню, якщо вiдбулася змiна оцiнки, використаної при
визначеннi суми очiкуваного вiдшкодування.
У 2019 роцi компанiя здiйснювала енергопостачання споживачам Херсонської областi. Площа регiону
обслуговування становила 28,5 тис.кв.км.
Основнi засоби (фонди) компанiї розташованi по всiй областi. Найбiльш вагомими з них являються:
- повiтрянi лiнiї електропередач, довжиною 23693,83 км;
- кабельнi лiнiї електропередач, довжиною1130,90 км;
- знижувальнi пiдстанцiй 35-154 кВ - 218 шт.;
- знижувальнi пiдстанцiї 6-10/0,4 кВ - 4 406 шт.;
- кiлькiсть автотракторної технiки i спецмеханiзмiв - 671 шт.
Значна частка зазначених основних фондiв у зв'язку з тривалим строком
їх експлуатацiї
характеризуються великим зносом, що впливає на якiсть їх роботи (пiдвищенi втрати електроенергiї) i
надiйнiсть постачання електричної енергiї.
Додатковi витрати на утримання електричних мереж товариство вимушено здiйснювати у зв'язку iз
значним обсягом розкрадання, розукомплектування, знищення чи пошкодження енергетичного майна
стороннiми особами.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть акцiонерного товариства, нерозривнi з причинами
кризового стану, що пов`язанi з впливом економiчних, соцiальних, полiтичних, технологiчних факторiв.
Iстотними проблемами що впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства є:
1. Цiноутворення тарифiв на електроенергiю (чинники: вiдношення держави до пiдприємства;
обмеження монополiзму; цiклiчнiсть економiчного розвитку).
2. Засоби та форми розрахунку з оптовим ринком електроенергiї (чинник: стан фiнансової системи;
вiдношення держави до пiдприємства; циклiчнiсть економiчного розвитку).
3. Втручання держави у процес збуту електричної енергiї (чинники: стан фiнансової системи;
вiдношення держави до пiдприємства; обмеження монополiзму; соцiальна стабiльнiсть).
4. Невчасне надходження виторгу при продажi продукцiї (чинники: рiвень прибуткiв населення; рiвень
культури населення; фiнансовий стан пiдприємств-боржникiв; стан фiнансової системи; податкова
полiтика держави).
Додатковi витрати на утримання електричних мереж компанiя вимушена також здiйснювати у зв'язку зi
значним обсягом розкрадання, розукомплектування, знищення чи пошкодження енергетичного майна
стороннiми особами.
Упродовж 2019 року на 19,4% збiльшилась кiлькiсть крадiжок майна на об'єктах товариства та
вiдповiдно розмiр завданих збиткiв майже у три рази з 128 тис. грн. до 346 тис. гривень.
Обсяг матерiальної шкоди, завданої крадiжками залишається доволi значним та вимагає вирiшення ряду
проблем.
Злочинами (48%), якi впливають на економiчну безпеку енергопостачального пiдприємства, без фактiв
розкрадання електричної енергiї, залишаються крадiжки проводiв, енергетичного обладнання, у зв'язку з
чим Товариство змушено збiльшити витрати на захист електричних мереж.
У 2019 роцi внаслiдок 79 дорожньо-транспортних пригод (наїзди на електроопори, пошкодження мереж)
Товариству завдано збиткiв на суму 455 тис. грн, з яких вiдшкодовано 250 тис. грн. (або 55,0%).
Загальна сума збиткiв Товариству вiд протиправних дiй стороннiх осiб склала 874 тис. гривень.
За останнi роки адмiнiстративнi примiщення АТ "Херсонобленерго", в яких зосередженi служби
цiлодобового керування режимами роботи енергетичної системи обласного центру, неодноразово
пiддавалися нападу та блокуванню роботи з погрозами захвату з боку групи невiдомих осiб.
З урахуванням зростання протиправних проявiв та ускладненням умов забезпечення економiчної
безпеки керiвництвом Товариства визначенi та вживаються вiдповiднi заходи протидiї.
З метою посилення режиму охорони енергетичних об'єктiв Товариства, а саме диспетчерських пунктiв
оперативно-технологiчного управлiння, електропiдстанцiї, будiвлi тощо, попередження загибелi людей,

технологiчних аварiй та iнших тяжких наслiдкiв до штатного розпису служби охорони в групу
спецiальних операцiй додатково введено 20 штатних одиниць охоронцiв.
Правлiння й надалi вживатиме всiх можливих заходiв зi збереження майна Товариства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних та запозичених коштiв.
Фiнансово-економiчний стан товариства у звiтному перiодi залишався складним. При цьому до
внутрiшнiх проблем, якi компанiя все-таки долає з позитивною динамiкою, додалися i зовнiшнi
проблеми, що пов'язанi з фiнансовою кризою в державi.
Найбiльш вагомi показники за 2019 рiк:
- за перше пiврiччя 2019 року закуплено в ОРЕ 156,181 млн. кВт. год. на суму 278,088 млн. грн. (з
ПДВ). Оплата купованої електроенергiї склала 100 %. Робота в першому пiврiччi велась в умовах
"старої" моделi ринку;
- борги минулих перiодiв за куплену в ОРЕ електроенергiю вдалося скоротити на 24,624 млн. грн.;
- технологiчнi витрати електроенергiї вдалося утримати на рiвнi 352 млн. кВт.год., що нижче нормативу
на 1,66%.;
- чистий збиток склав - 71 340 тис. грн.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У АТ "Херсонобленерго" не ведеться облiк вартостi укладених, але ще не виконаних договорiв. Разом з
тим, згiдно даних балансу Товариства на 31 грудня 2019року: дебiторська заборгованiсть за продукцiю,
товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду становить 23 529 тис.грн.; поточна кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019р. становить 44 173 тис.грн., поточна
кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами на кiнець звiтного перiоду становить 411 054
тис.грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
У зв'язку з невизначенiстю щодо можливих змiн в енергетичному секторi, в даний час неможливо
оцiнити потенцiйний вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
Основними напрямками дiяльностi на 2020 рiк являються наступнi:
1. Досягнення позитивних фiнансових результатiв.
2. Погашення реструктуризованої заборгованостi за куплену електроенергiю в ДП "Енергоринок"
(вiдповiдно до графiку).
3. Пiдтримання втрат електроенергiї на всiх рiвнях її споживання на
рiвнi нормативiв.
4. 100 % реалiзацiя Iнвестицiйної програми.
5. Пiдвищення надiйностi енергопостачання та якостi надання послуг споживачам.
6. Пiдтримання надходжень грошових коштiв вiд додаткових робiт та послуг на рiвнi 2018 року.
7. Забезпечення необхiдних умов та заходiв з охорони працi.
8. Утримання достойного рiвня заробiтної плати працiвникiв.
9. Пiдготовка, навчання i стабiлiзацiя трудового колективу.
10. Повне виконання заходiв щодо структурної перебудови Товариства вiдповiдно до Закону України
"Про ринок електричної енергiї України".
До найбiльш впливових ризикiв бiзнесу можно вiднести:
- зниження використання електроенергiї на лiцензованiй територiї
- дiяльнiсть державних органiв, якi можуть немотивовано знизити тарифи на розподiл електроенергiї.
Розвиток компанiї здiйснюється за рахунок iнвестицiйної програми (надалi IП), джерелами IП є
амортизацiя та частина коштiв отриманих вiд компенсацiї реактивної електроенергiї.
Найбiльш прiоритетними напрямками розвитку компанiї є розвиток "зеленої енергетики" , так як
кiлькiсть сонячної енергiї на квадратний метр грунту в Херсонськiй областi за рiк найбiльше серед

областей України - це обумовлює перспективи розвитку електроенергетики та поновлюванi джерела
електричної енергiї. Також довга положиста берегова лiнiя Днiпра та благо сприятливi клiматичнi умови
допомагають у розвитку вiтрової енергетики.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки компанiєю протягом 2019 року не проводились.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз
господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен здiйснювати
внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Дана пенсiйна програма є
програмою з визначеним внеском. Цi витрати у звiтi про сукупний дохiд вiдносяться до перiоду, в якому
виплачується заробiтна плата.
Також, Компанiя уклала контракт з недержавним Пенсiйним фондом, в який здiйснює щомiсячнi
вiдрахування вiд суми заробiтної плати спiвробiтникiв за фактично вiдпрацьований час. Дана пенсiйна
програма є програмою з визначеним внеском. Цi витрати у звiтi про сукупний дохiд вiдносяться до
перiоду, в якому нараховується заробiтна плата.
Компанiя пiдписала зi своїми працiвниками колективний договiр. За умовами такого договору Компанiя
має зобов'язання по здiйсненню своїм працiвникам певних виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням,
сума яких може змiнюватися з року в рiк.
Компанiя встановлює суму капiталу пропорцiйно ризику. Компанiя управляє структурою капiталу i
вносить коригування з урахуванням економiчних умов i характеристик ризику щодо вiдповiдних активiв.
Господарська дiяльнiсть Компанiї зосереджена на територiї України. Законодавство, що впливає на
дiяльнiсть компанiй в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок цього, активи i дiяльнiсть Компанiї
можуть бути схильнi до ризику у випадку негативних змiн в полiтицi та дiловому середовищi.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова рада

Правлiння

Структура

Персональний склад

Акцiонери

Фiзичнi та юридичнi особи

-

1. Лавренко Микола Миколайович Голова Наглядової ради; 2.Судак Iгор
Олександрович - Заступник Голови
Наглядової ради; 3.Топал Олександр
Михайлович - член Наглядової ради, 4.
Соловйов Юрiй Юрiйович - член
Наглядової ради; 5. Самченко
Олександр Миколайович - член
Наглядової ради; 6. Коваленко Сергiй
Анатолiйович - член Наглядової ради;
7. Санченко Юрiй Миколайович - член
Наглядової ради,Секретар Наглядової
ради.
1. Сафронов Iгор Миколайович - Голова
правлiння; 2. Юрченко Юрiй
Вiкторович - член правлiння, директор
комерцiйний; 3. Тiнiченко Андрiй
Миколайович - члена правлiння,
директор виконавчий; 4. Дучев Юрiй
Дмитрiйович - член правлiння,
директор фiнансовий ; 5. Гончаров
Вячеслав Данилович - член правлiння,

-

директор технiчний ; 6. Анiсiмов Вадим
Валерiйович - член правлiння, директор
департаменту юридичного; 7. Резнiк
Анатолiй Павлович - член правлiння,
начальник фiнансового вiддiлу.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Голова Наглядової ради

Лавренко Микола
Миколайович

1956

Вища

45

1

2

3

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА",,
2059113777, Перший ВiцеПрезидент

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
04.04.2019, 3
роки

Опис:
Голова Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду АТ "Херсонобленерго".Посадова особа отримує винагороду за
виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Голови Наглядової ради згiдно умов цивiльно-правового договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Рiшенням загальнiх зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". Загальний стаж роботи 45 роки. Протягом останнiх
п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2014 - 2015 - ТОВ <ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА>, Перший Вiце-Президент;
2015 - по т.ч. - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", Президент. вул. Госпiтальна, буд.4-А, м.Київ, 01601.
ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА",
Заступник Голови
04.04.2019, 3
Судак Iгор Олександрович
1976
Вища
20
2796705154, Вiце Наглядової ради
роки
Президент з
електроенергетичного бiзнесу
Опис:
ЗаступникГолови Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду АТ "Херсонобленерго". Посадова особа отримує
винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї заступника Голови Наглядової ради згiдно умов цивiльно-правового договору,
укладеного з Головою правлiння Товариства, який передбачений Рiшенням загальнiх зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2014-2015 - ТОВ <ВС ЕНЕРДЖI
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА>, Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу, 2015 - по т.ч. - Старший Вiце-Президент, 2019 - по т.ч. ТОВ "ВС
ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", Генеральний директор, вул. Госпiтальна, буд.4-А, м.Київ, 01601.
АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО",
2187905531, АТ
04.04.2019, 3
Член Наглядової ради
Соловйов Юрiй Юрiйович
1959
Вища
43
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО",
роки
член Наглядової ради
Опис:
Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду АТ "Херсонобленерго".Посадова особа є акцiонером Товариства,
отримує винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової ради згiдно умов цивiльно-правового договору,
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5

6

7

укладеного з Головою правлiння Товариства, який передбачений Рiшенням загальнiх зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Загальний
стаж роботи 43 роки. 2015 - по т.ч. - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", Вiце-Президент з органiзацiйно-кадрових питань.вул. Госпiтальна, буд.4-А,
м.Київ, 01601.
ТОВ ""Будiвельна компанiя
Топал Олександр
"Мiськбудiнвест",
04.04.2019, 3
Член Наглядової ради
1961
Вища
41
Михайлович
2252305976, Директор
роки
технiчний
Опис:
Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду АТ "Херсонобленерго". Посадова особа отримує винагороду за
виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової ради згiдно умов цивiльно-правового договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Рiшенням загальнiх зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. Загальний стаж роботи 41 рiк. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Протягом
останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2017 - ТОВ "Атлант Iнвестбуд", директор технiчний, 2018 - ТОВ ""Будiвельна
компанiя "Мiськбудiнвест", директор технiчний. 2018 - 2019 - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", Вiце-президент з технiчних питань, 2019 - по т.ч.
ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", директор операцiйний, вул. Госпiтальна, буд.4-А, м.Київ, 01601.
ПАТ "Центренерго",
Санченко Юрiй
04.04.2019, 3
Член Наглядової ради
1981
Вища
21
2976101117, Заступник
Миколайович
роки
директора з економiки
Опис:
Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду АТ "Херсонобленерго". Посадова особа отримує винагороду за
виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової ради згiдно умов цивiльно-правового договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Рiшенням загальнiх зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. Загальний стаж роботи 21 рiк. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" .
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посадид: 2015-2017 - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", директор виробничого
департаменту; 2017-2019 - директор виробничо-технiчного департаменту, 2019 - по т.ч. - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна", директор з
розвитку, вул. Госпiтальна, буд.4-А, м.Київ, 01601.
ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI
Самченко Олександр
IНТЕРНЕЙШНЛ Україна",
04.04.2019, 3
Член Наглядової ради
1980
Вища
19
Миколайович
2943207274, Директор
роки
юридичного департаменту
Опис:
Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду АТ "Херсонобленерго". Посадова особа отримує винагороду за
виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової ради згiдно умов цивiльно-правового договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Рiшенням загальнiх зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв.Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА".
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2015 - по т.ч. - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", Вiце-президент з
правових питань , вул. Госпiтальна, буд.4-А, м.Київ, 01601.
Член Наглядової ради
Коваленко Сергiй
1973
Вища
28
ТОВ "ВС Енерджi
04.04.2019, до

Анатолiйович

8

9

Iнтернейшнл Україна",
2694104035, Начальник
вiддiлу експлуатацiї засобiв
обчислювальної технiки
iнформацiйно-технiчного
департаменту

3 рокiв

Опис:
Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду АТ "Херсонобленерго". Посадова особа отримує винагороду за
виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової ради згiдно умов цивiльно-правового договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Рiшенням загальнiх зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА".
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посадид: 2015-2016 - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник вiддiлу
експлуатацiї засобiв обчислювальної технiки iнформацiйно-технiчного департаменту, 2016 - по т.ч. - директор iнформацiйно-технiчного
департаменту, вул. Госпiтальна, буд.4-А, м.Київ, 01601.
17.04.2015,
До моменту
ВАТ "ЕК"Херсонобленерго",
прийняття
2706900697, В.о.Голови
Наглядовою
Голова правлiння
Сафронов Iгор Миколайович
1974
Вища
23
правлiння- генерального
радою
директора
рiшення щодо
припинення
повноважень
Опис:
Голова правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Контракту. Голова правлiння отримує винагороду згiдно контракту, укладеного
вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи 23 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду Голови правлiння. Посадова особа обiймає посаду
Голови Ради Органiзацiї роботодавцiв "Херсонська обласна органiзацiя роботодавцiв у галузi електроенергетики", що знаходиться за адресою:
73000, м. Херсон, вул. Пестеля,5.
17.04.2015,
До моменту
переобрання/
вiдкликання
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго",
Член правлiння,
чи
Юрченко Юрiй Вiкторович
1966
Вища
34
2421903996, Директор з
директор комерцiйний
виникнення
енергозбуту
iнших пiдстав
для
припинення
контракту
Опис:
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Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Контракту. Член правлiння отримує винагороду згiдно контракту, укладеного вiд
iменi Наглядової ради з заступником Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи 34 роки. Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом останнiх п`яти рокiв
посадова особа обiймала посаду директора комерцiйного .
17.04.2015,
До моменту
переобрання/
вiдкликання
ПАТ "Кiровоградобленерго",
Член правлiння,
Тiнiченко Андрiй
чи
1978
Вища
18
-, Заступник виконавчого
директор виконавчий
Миколайович
виникнення
директора
iнших пiдстав
для
припинення
контракту
Опис:
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Контракту. Член правлiння отримує винагороду згiдно контракту, укладеного вiд
iменi Наглядової ради з заступником Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи 18 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: заступник виконавчого директора,
директор виконавчий . Посадова особа через свої релiгiйнi переконання не має iдентифiкафiйного коду. Посадова особа не обiймає нiяких посад на
будь-яких iнших пiдприємствах.
02.11.2015,
До моменту
переобрання/
вiдкликання
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго",
Член правлiння,
чи
Дучев Юрiй Дмитрiйович
1969
Вища
28
2530101150, Виконавчий
директор фiнансовий
виникнення
директор
iнших пiдстав
для
припинення
контракту
Опис:
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Контракту. Член правлiння отримує винагороду згiдно контракту, укладеного вiд
iменi Наглядової ради з заступником Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи 28 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: заступник фiнансового директора,
виконавчий директор, директор фiнансовий. Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Член правлiння,
Гончаров Вячеслав
1966
Вища
29
ПАТ "ЕК"Херсонобленерго",
21.09.2016,
директор технiчний
Данилович
2434302154, Перший
До моменту
заступник технiчного
переобрання/
директора
вiдкликання

чи
виникнення
iнших пiдстав
для
припинення
контракту
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Опис:
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Контракту. Член правлiння отримує винагороду згiдно контракту, укладеного вiд
iменi Наглядової ради з заступником Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи 29 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду першого заступника техничного директора,
директор технiчного. Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
17.04.2015,
До моменту
переобрання/
вiдкликання
Член правлiння,
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго",
чи
начальник фiнансового
Резнiк Анатолiй Павлович
1953
Вища
46
1962502591, Начальник
виникнення
вiддiлу
вiддiлу тарифної полiтики
iнших пiдстав
для
припинення
контракту
Опис:
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Контракту. Член правлiння отримує винагороду згiдно контракту, укладеного вiд
iменi Наглядової ради з заступником Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи 46 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду начальника фiнансового вiддiлу. Посадова особа
не обiймає нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
ТОВ "Агробудiвельний
Вакулiч Тетяна
04.04.2019, 5
Член Ревiзiйної комiсiї
1980
Вища
21
альянс "АСТРА", 2943819143,
Олександрiвна
рокiв
Офiс-менеджер
Опис:
Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" . Посадова особа не є акцiонером
Товариства, отримує винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Ревiзiйної комiсiї згiдно умов цивiльно-правового
договору, укладеного з Головою правлiння Товариства, який передбачений Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи 21 рiк. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: 2015 - ТОВ "ВС
ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", провiдний фахiвець вiддiлу по роботi з персоналом, вул. Госпiтальна, буд.4-А, м.Київ, 01601.
Голова Ревiзiйної
ПАТ "УIФК", 2562705206,
04.04.2019, 5
Качура Олена Миколаївна
1970
Вища
30
комiсiї
Головний бухгалтер
рокiв
Опис:
Голова Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ "Херсонобленерго" . Посадова особа отримує винагороду за
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18

виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно умов цивiльно-правового договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
не має. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2015 - ПрАТ "УIФК", головний
бухгалтер; 2015- по т.ч. - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", головний бухгалтер, вул. Госпiтальна, буд.4-А, м.Київ, 01601.
ТОВ "ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна",
Астахова Ольга
04.04.2019, 5
Член Ревiзiйної комiсiї
1974
Вища
26
2735206961, Провiдний
Володимирiвна
рокiв
фахiвець плановоекономiчного вiддiлу
Опис:
Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ "Херсонобленерго" . Посадова особа отримує винагороду за
виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Ревiзiйної комiсiї згiдно умов цивiльно-правового договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
не має. Загальний стаж роботи 26 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади : 2015 - ТОВ "ВС ГРУП
МЕНЕДЖМЕНТ", провiдний фахiвець планово-економiчного вiддiлу; 2015 - по т.ч. - начальник служби секретарiату и канцелярiї, вул. Госпiтальна,
буд.4-А, м.Київ, 01601.
ТОВ "ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна",
04.04.2019, 5
Член Ревiзiйної комiсiї
Костенко Неля Iванiвна
1965
Вища
33
2379714827, Заступник
рокiв
директора фiнансовоекономiчного департаменту
Опис:
Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" . Посадова особа не є акцiонером
Товариства, отримує винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Ревiзiйної комiсiї згiдно умов цивiльно-правового
договору, укладеного з Головою правлiння Товариства, який передбачений Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
заступника директора фiнансово-економiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", вул. Госпiтальна, буд.4-А, м.Київ, 01601. З
04 липня 2019 року припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Костенко Нелi Iванiвни (пiдстава - заява Костенко Н.I. вiд
19.06.2019р. про припинення повноважень з 04 липня 2019р., подана у вiдповiдностi до "Положення про Ревiзiйну комiсiю Акцiонерного
товариства "Херсонобленерго", без рiшення органу управлiння). На посаду члена Ревiзiйної комiсiї замiсть звiльненої особи, нiкого не призначено.
ТОВ "Українська Iновацiйнофiнансова компанiя",
04.04.2019, 5
Член Ревiзiйної комiсiї
Богуш Iрина Романiвна
1968
Вища
29
2486314662, Начальник
рокiв
вiддiлу маркетингу та продаж
Опис:
Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ "Херсонобленерго" . Посадова особа отримує винагороду за
виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Ревiзiйної комiсiї згiдно умов цивiльно-правового договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
не має. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2015 - по т.ч. - ТОВ

"УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ", начальник вiддiлу маркетингу та продаж. пров.Госпiтальний, буд.4-Б, м.Київ, 01601.

Член правлiння,
директор департаменту
юридичного
19

20

21

Анiсiмов Вадим Валерiйович

1984

Вища

15

АТ "Херсонобленерго",
3088218577, Заступник
начальника юридичної
служби

23.05.2018,
До моменту
переобрання/
вiдкликання
чи
виникнення
iнших пiдстав
для
припинення
контракту

Опис:
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та Контракту. Член правлiння отримує винагороду згiдно контракту, укладеного вiд
iменi Наглядової ради з заступником Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду заступника начальника юридичної служби,
директор департаменту юридичного. Посадова особа не обiймає нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
ТОВ "Новокаховський
електромеханiчний завод",
17.09.2015,
Головний бухгалтер
Зубенко Ольга Петрiвна
1966
Вища
31
2410820904, Головнiй
Постiйно
бухгалтер
Опис:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" (Протокол № 37 вiд 17.09.2015р.), призначено на посаду головного бухгалтера
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Зубенко Ольгу Петрiвну. Дана особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Всi
виплати здiйснюються з дотриманням вимог Кодексу законiв про працю України та чинного законодавства про працю. Посадовою особою не
надано письмової згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Загальний стаж
роботи складає 31 рiк. Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала
наступнi посади: заступник головного бухалтера , В.о. головного бухгалтера ПАТ "ЕК"Херсонобленерго". З 02 вересня 2019 року звiльнено з
посади головного бухгалтера АТ "Херсонобленерго" Зубенко Ольгу Петрiвну (пiдстава - заява Зубенко О.П. вiд 02.09.2019р. без рiшення органу
управлiння). Рiшенням Наглядової ради АТ "Херсонобленерго" вiд 09 вересня 2019 року, призначено виконуючою обов'язки Головного бухгалтера
Товариства Косовську Свiтлану Володимирiвну термiном на 3 мiсяцi.
ПП "КотломонтажналадкаВ.о. головного
Косовська Свiтлана
19.09.2019,
1972
Вища
29
iнвест", 2633209968,
бухгалтера
Володимирiвна
09.06.2020
Головний бухгалтер
Опис:
На пiдставi рiшення Наглядової ради АТ "Херсонобленерго" ( вiд 09.09.2019р.), призначено виконуючою обов"язки головного бухгалтера АТ
"Херсонобленерго" Косовську Свiтлану Володимирiвну термiном на 3 мiсяцi. Косовська Свiтлана Володимирiвна не має у власностi акцiй
Товариства та не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Всi виплати здiйснюються з дотриманням вимог Кодексу законiв
про працю України та чинного законодавства про працю. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття iнформацiї щодо

розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: бухгалтер, начальник
сектору з облiку податкiв, заступник Головного бухгалтера АТ "Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших
пiдприємствах. Рiшенням Наглядової ради АТ "Херсонобленерго" вiд 27 листопада 2019 року, подовжено термiн перебування на посадi
виконуючої обов'язки Головного бухгалтера Товариства Косовську Свiтлану Володимирiвну термiном до 09.06.2020р..

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова Наглядової ради
Заступник Голови Наглядової
ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова правлiння
Член правлiння, директор
комерцiйний
Член правлiння, директор
виконавчий
Член правлiння, директор
фiнансовий
Член правлiння, директор
технiчний
Член правлiння, начальник
фiнансового вiддiлу
Член Ревiзiйної комiсiї
Голова Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Член правлiння, директор
департаменту юридичного

2
Лавренко Микола Миколайович
Судак Iгор Олександрович

3
2
2

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0,000001
0,000001

Соловйов Юрiй Юрiйович
Топал Олександр Михайлович
Санченко Юрiй Миколайович
Самченко Олександр Миколайович
Коваленко Сергiй Анатолiйович
Сафронов Iгор Миколайович
Юрченко Юрiй Вiкторович

41
0
2
0
2
0
0

0,000022
0
0,000001
0
0,000001
0
0

41
0
2
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Тiнiченко Андрiй Миколайович

0

0

0

0

Дучев Юрiй Дмитрiйович

0

0

0

0

3 000

0,001676

3 000

0

Резнiк Анатолiй Павлович

12

0,000006

12

0

Вакулiч Тетяна Олександрiвна
Качура Олена Миколаївна
Астахова Ольга Володимирiвна
Костенко Неля Iванiвна
Богуш Iрина Романiвна
Анiсiмов Вадим Валерiйович

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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

Гончаров Вячеслав Данилович

Кількіст
ь акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
2
2

6
0
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
АТ "Херсонобленерго"- це енергопостачальна компанiя, яка здiйснює розподiл
електроенергiї тисячам споживачiв у Херсонськiй областi та надає iншi послуги пов'язанi зi
своєї лiцензiйною дiяльнiстю.
Метою дiяльностi Товариства є задоволення потреб споживачiв електричної енергiї в умовах
функцiювання єдиної енергетичної системи України та реалiзацiя, на пiдставi одержаного
прибутку , соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв Товариства.
АТ "Херсонобленерго", здiйснює дiяльнiсть на монопольному ринку. Дохiд та прибуток
компанiї визначає рiвень тарифу з розподiлу, який затверджує НКРЕКП .Це свiдчить про те, що
компанiя не може керувати своїм прибутком , так як рiвень прибутку визначає Держава так
само ,як i рiвень заробiтної плати.
До найбiльш впливових ризикiв бiзнесу можно вiднести:
- зниження використання електроенергiї на лiцензованiй територiї
- дiяльнiсть державних органiв, якi можуть немотивовано знизити тарифи на розподiл
електроенергiї.
Основними цiлями дiяльностi Товариства є: надiйне та безперебiйне постачання електричної
енергiї споживачам на умовах укладання договорiв за тарифами, якi регулюються згiдно чинного
законодавства в умовах функцiонування єдиної енергосистеми України; здiйснення єдиної
iнвестицiйної полiтики та залучення капiталу; проведення єдиної науково-технiчної полiтики i
впровадження нових прогресивних видiв технiки i технологiй.
Предмет дiяльностi Товариства: розподiл електричної енергiї; експлуатацiя лiнiй електропередач
та пiдстанцiй; комплексне виконання робiт монтажу, ремонту i технiчного обслуговування
енергетичного устаткування i споруд; проектування, будiвництво, реконструкцiя, технiчне
переоснащення i капiтальний ремонт електричних мереж, споруд, машин i механiзмiв; iнше
згiдно iз Статутом Товариства.
2. Інформація про розвиток емітента
Основою для визначення перспектив розвитку АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", вже як Оператора
системи розподiлу електричної енергiї (далi - ОСР), окрiм Закону України "Про ринок
електричної енергiї" є рiшення Енергетичного Спiвтовариства в частинi впровадження
директиви Європейського Парламенту та Ради 2012/27/ЄС вiд 25 жовтня 2012р. щодо загальних
правил для внутрiшнього ринку електроенергiї та щодо заходiв для забезпечення
безперебiйностi постачання електроенергiї та капiталовкладень в iнфраструктуру; нормативноправовi акти Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля України,
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП);
ДСТУ IEC 60909 Нацiональний стандарт України.
АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" як оператор системи розподiлу у вiдповiдностi до вимог "Кодексу
системи розподiлу", затвердженого постановою НКРЕКП вiд 14.03.2018р. № 310, має
здiйснювати довгострокове планування для розвитку системи розподiлу, включаючи проведення
всiх необхiдних дослiджень та оцiнок/прогнозiв. З цiєю метою ОСР розроблено i направлено в
НКРЕКП
План розвитку системи розподiлу
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" на 2020-2024 роки. План розвитку ОСР є документом, який мiстить
необхiднi прогнознi обсяги нового будiвництва, реконструкцiї та технiчного переоснащення
системи розподiлу на наступнi 5 календарних рокiв iз визначенням необхiдного для цього обсягу
iнвестицiй та строкiв виконання вiдповiдних заходiв.
Виконання "Плану розвитку системи розподiлу АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" з 2020 року до 2024
року" дасть можливiсть:
-перейти на значно вищий ступiнь сталої роботи системи i надiйного та якiсного
електропостачання споживачiв;

-скоротити технологiчнi витрати електроенергiї на її транспортування електромережами 0,4-110
кВ;
-скоротити витрати на обслуговування, контроль i ревiзiю обладнання;
за рахунок впровадження вакуумних та елегазових вимикачiв:
-пiдвищити комутацiйний i механiчний ресурс;
-мiнiмiзувати вимоги до обслуговування;
-виключити можливiсть забруднення довкiлля;
-скоротити експлуатацiйнi витрати;
-зменшити пожежо - та вибухонебезпеку;
-за рахунок впровадження релейного захисту на мiкропроцесорнiй основi пiдвищити надiйнiсть
роботи електроустаткування i обсяг точок мережi, що контролюються.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом 2019 року Товариством деривативи неукладалися.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
У звiтному перiодi основним видом дiяльностi Товариства є розподiлення електричної енергiї.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2019 рiк становить 1441066
тис.грн, у порiвняннi з попереднiм перiодом зменшився на 2570610 тис.грн.
В структурi чистого доходу АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 86% або 1239593 тис.грн. становить
дохiд вiд надання послуг з розподiлу; 3,8% (54992 тис.грн.) - дохiд вiд реалiзацiї реактивної
електроенергiї; 5,4% (77419 тис.грн.) - дохiд вiд реалiзацiї послуг з стандартного i
нестандартного приєднання; 4,8% (69062 тис.грн.) - дохiд вiд надання iнших додаткових
робiт/послуг, якi пов'язанi та не пов'язанi iз здiйсненням лiцензованої дiяльностi.
Собiвартiсть реалiзованих послуг.
За звiтний рiк собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариства складає
1483273 тис.грн. В структурi собiвартостi АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 98,6% або 1463009
тис.грн. становить собiвартiсть послуги з розподiлу; 1,3% (19143 тис.грн.) - собiвартiсть iнших
робiт/послуг; 0,1% - собiвартiсть реалiзованих товарiв.
Валовий збиток за звiтний 2019 рiк складає 42207 тис.грн, валовий прибуток за 2018 рiк -288355
тис.грн, тобто збiльшився на 89 843 тис.грн або на 81,93 %.
Чистий фiнансовий результат (збиток) за звiтний 2019 рiк складає 71340 тис.грн, за 2018 рiк прибуток у сумi 158017 тис.грн, тобто збiльшився на 71 622 тис.грн або на 79,91 %.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Загальна концепцiя управлiння ризиками Товариства направлена на виявлення, оцiнку,
монiторинг та контроль можливих ризикiв на всiх органiзацiйних рiвнях. Товариство вiдстежує i
управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими ризиками є кредитний
ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у
Товариства пов'язаних iз цим збиткiв. Товариство схильне до кредитного ризику вiдносно
торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а також iнших фiнансових активiв. Оскiльки
Товариство здiйснює контрольовану державою дiяльнiсть та є єдиним оператором системи
розподiлу в Херсонськiй областi, воно позбавлене можливостi впливу на вибiр надiйних клiєнтiв
та зобов'язане здiйснювати розподiлення електроенергiї на вiдведенiй територiї в межах своїх
розподiльчих мереж усiм зацiкавленим контрагентам. З метою управлiння кредитним ризиком та
оперативного впливу на рiвень розрахункiв клiєнтiв у Товариствi запроваджено ефективну
систему контролю за рiвнем розрахункiв за розподiл електроенергiї та iншi наданi роботи,
послуги. Товариством застосовуються рiзноманiтнi механiзми розрахункiв з дебiторами (залiки,

переведення боргу, iнше), здiйснюється постiйна робота з досудового стягнення боргiв, у тому
числi з використанням механiзмiв, передбачених законодавством про електроенергетику, на
постiйнiй основi проводиться претензiйно-позовна робота зi стягнення заборгованостей у
судовому порядку.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик включає
в себе три типи ризику: вiдсотковий ризик, валютний ризик та iншi цiновi ризики, наприклад,
ризик змiни цiн на iнструменти капiталу i ризик змiни цiн на товари.
Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових
потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься зважаючи змiн ринкових процентних
ставок. Керiвництво Товариства вважає, що процентний ризик є несуттєвим, тому що Товариство
не має боргових зобов'язань з плаваючою процентною ставкою.
Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься через
змiни курсiв обмiну валют. Вiдповiдно до МСФЗ 7 валютний ризик виникає за фiнансовими
iнструментами у валютi, яка не є функцiональною, i є монетарними за характером; ризики,
пов'язанi з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному, щодо
нефункцiональних валют, у яких Товариство має фiнансовi iнструменти. На звiтну дату
Товариство не має активiв або зобов'язань, номiнованих у валюту вiдмiнну вiд функцiональної.
Ризик лiквiдностi. Пiдхiд керiвництва Товариство до вирiшення проблем лiквiдностi грунтується
на ефективному здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття
потреб в оборотному капiталi. Товариство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв
шляхом планування поточної лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни
платежiв, пов'язаних з фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад,
дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд
операцiйної дiяльностi.
Пiдхiд Товариства до системи оцiнки та управлiння ризиками грунтується на комплекснiй
системi внутрiшнього контролю та управлiння, заснованiй на стратегiчному та поточному
плануваннi. Товариство систематично виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення
стратегiчних та операцiйних цiлей. Усi рiшення Товариства приймаються з врахуванням
iснуючих, а також потенцiйних загроз та можливостей.
Товариство працює на сьогоднiшнiй день в нестабiльному економiчному становищi i в значнiй
мiрi залежить вiд заходiв, що проводить Уряд України. Однак, незважаючи на нестабiльнiсть в
країнi, показники фiнансового стану Товариства свiдчать про його стабiльнiсть та можливiсть
подальшого iснування як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.
Господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на територiї України. Законодавство, що
впливає на дiяльнiсть Товариства в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок цього активи i
дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику у разi негативних змiн у полiтичному i
дiловому середовищi. Основними напрямками удосконалення джерел фiнансування є зменшення
дебiторської заборгованостi та своєчасне погашення кредиторської заборгованостi. Фiнансова
дiяльнiсть Товариства спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного
використання фiнансових ресурсiв, дотримання розрахункової i кредитної дисциплiни,
досягнення рацiонального спiввiдношення власних i залучених коштiв, фiнансової стiйкостi з
метою ефективного функцiонування пiдприємства.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Уповноваженими органами АТ "Херсонобленерго" не затверджувалися Принципи (кодекс)
корпоративного управлiння.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Уповноваженими органами АТ "Херсонобленерго" не приймалося рiшення про добровiльне

застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб
або iншого кодексу корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Застосування Товариством практики корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги:
1.Законодавством не передбачено вимог щодо обов'язкового прийняття акцiонерним товариством
Положення про загальнi збори акцiонерiв товариства, Положення про виконавчий орган
товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю товариства. З метою деталiзацiї окремих
процедурних питань в органiзацiї дiяльностi Загальних зборiв акцiонерiв, Правлiння i Ревiзiйної
комiсiї Товариства, конкретизацiї прав, обов'язкiв, вiдповiдальностi посадових осiб Загальними
зборами акцiонерiв Товариства затвердженi: "Положення про Загальнi збори акцiонерiв
акцiонерного товариства "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", яким регламентується порядок скликання,
проведення, компетенцiя, порядок прийняття рiшень, повноваження та iншi питання органiзацiї
дiяльностi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; "Положення про Правлiння акцiонерного
товариства "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", яким визначенi правовий статус та порядок органiзацiї
дiяльностi Правлiння Товариства та його членiв; "Положення про Ревiзiйну комiсiю
акцiонерного товариства "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", яким визначенi склад, строк повноважень,
компетенцiя, порядок роботи та iншi питання органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товариства
та її членiв.
2.Статтею 73 Закону України "Про акцiонернi товариства" регламентується право загальних
зборiв приватного акцiонерного товариства для проведення перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi обирати ревiзiйну комiсiю. Застосовуючи практику корпоративного управлiння понад
визначенi законодавством вимоги, загальними зборами акцiонерiв акцiонерного товариства
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" обрано Ревiзiйну комiсiю як орган контролю за фiнансовогосподарською дiяльнiстю, а в Статутi та "Положеннi про Ревiзiйну комiсiю акцiонерного
товариства "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" передбаченi вимоги щодо обрання ревiзiйної комiсiї,
кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї, порядку її дiяльностi, а також повноваження ревiзiйної
комiсiї.
3.Статтею 65-5 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальним зборам акцiонерiв
приватного акцiонерного товариства, приймаючи рiшення про внесення змiн до статуту
товариства, надано право прийняти рiшення про те, що вимоги статтi 65 Закону України "Про
акцiонернi товариства"
не поширюються на таке товариство. Загальнi збори
акцiонерiв акцiонерного товариства "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 19.04.2018р. при внесеннi змiн до
Статуту Товариства та затвердженнi його в новiй редакцiї прийняли рiшення про те, що вимоги
ст.65 Закону України "Про акцiонернi товариства"
не поширюються на Товариство.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Уповноваженими органами АТ "Херсонобленерго" не затверджувалися Принципи (кодекс)
корпоративного управлiння, а також не приймалося рiшення про добровiльне застосування
кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого
кодексу корпоративного управлiння. В своїй дiяльностi в сферi корпоративних правовiдносин
Товариство
керується
нормами
чинного
законодавства
України,
Статутом
АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", внутрiшнiми положеннями.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

04.04.2019
96,24
У звiтному 2019 роцi рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдбулися
04.04.2019 р.
Порядок денний (перелiк питань) рiчних загальних зборiв вiд 04.04.2019р.:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), припинення повноважень членiв
лiчильної комiсiї.
2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння
Товариства.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. Затвердження звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства.
8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства.
9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової
ради.
12. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
15. Обрання зовнiшнього (незалежного) аудитора Товариства.
16. Про схвалення договорiв з АТ "СБЕРБАНК".
17. Про схвалення та/або вчинення правочинiв.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення:
*Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Дергiльов Юрiй
Iванович, члени лiчильної комiсiї: Камiнська Iнна Дмитрiвна, Степаненко Олена
Миколаївна, Лебiдь Микола Сергiйович.
2.Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї Дергiльов Юрiй Iванович, члени лiчильної комiсiї: Камiнська Iнна Дмитрiвна,
Степаненко Олена Миколаївна, Лебiдь Микола Сергiйович з моменту закриття
даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
*Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного:
1. Пiдтвердити повноваження голови Загальних зборiв акцiонерiв - Резнiка
Анатолiя Павловича, та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв - Каленiченко
Олени Леонiдiвни, уповноважених рiшенням Наглядової ради Товариства
(протокол вiд 20 лютого 2019 р.).
2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:
для доповiдi по питанню "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду

звiту Правлiння Товариства" - до 20 хвилин;
для доповiдi по усiх питаннях порядку денного - до 10 хвилин;
усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища
(найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;
вiдповiдi по запитаннях - до 10 хвилин.
3. Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних зборiв
акцiонерiв та змiни черговостi розгляду питань порядку денного вiдбувається
Загальними зборами акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства,
шляхом пiдняття мандатiв.
*Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного:
Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2018 рiк затвердити.
*Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк затвердити.
*Прийняте рiшення по п'ятому питанню порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2018 роцi та висновок
Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк
затвердити.
*Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
*Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного:
Чистий прибуток, отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi,
направити:
- 100% - на накопичення нерозподiленого прибутку.
*Прийнятi рiшення по восьмому питанню порядку денного:
У зв'язку з направленням 100% чистого прибутку, отриманого за результатами
дiяльностi Товариства у 2018 роцi, на накопичення нерозподiленого прибутку,
розмiр рiчних дивiдендiв не затверджувати.
*Прийнятi рiшення по дев'ятому питанню порядку денного:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi.
*Прийнятi рiшення по десятому питанню порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1) Лавренка Миколу Миколайовича;
2) Судака Iгоря Олександровича;
3) Коваленка Сергiя Анатолiйовича;
4) Соловйова Юрiя Юрiйовича;
5) Санченка Юрiя Миколайовича;
6) Самченка Олександра Миколайовича;
7) Топала Олександра Михайловича.
*Прийняте рiшення по одинадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами
Наглядової ради Товариства.
2. Розмiр винагороди Головi Наглядової ради та членам Наглядової ради
Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з Головою та
членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
*Прийняте рiшення по дванадцятому питанню порядку денного:
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.
*Прийнятi рiшення по тринадцятому питанню порядку денного:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1) Качуру Олену Миколаївну;
2) Вакулiч Тетяну Олександрiвну;
3) Астахову Ольгу Володимирiвну;
4) Костенко Нелю Iванiвну;

5) Богуш Iрину Романiвну.
*Прийняте рiшення по чотирнадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2. Розмiр винагороди Головi Ревiзiйної комiсiї та членам Ревiзiйної комiсiї
Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з Головою та
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
*Прийняте рiшення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:
1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнiшнього
(незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
для проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.
2. Доручити Правлiнню Товариства забезпечити вiдбiр зовнiшнього (незалежного)
аудитора вiдповiдно до вимог законодавства України.
*Прийнятi рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного:
1.Затвердити укладенi мiж АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 05396638) та
АТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:
- Додаткову угоду № 16 вiд "15" серпня 2018 р. до Договору про вiдкриття
кредитної лiнiї № 01-В/11 вiд "28" сiчня 2011р.
- Договiр про внесення змiн №10 вiд "15" серпня 2018 р. до Договору поруки
№16-В/09-П-2 вiд "26" червня 2009 року.
- Договiр про внесення змiн № 6 вiд 15 серпня 2018 р. до Договору застави вiд
"29" березня 2012 року.
- Договiр про внесення змiн № 7 вiд 15 серпня 2018 р. до Договору поруки вiд
"29" березня 2012 року.
*Прийняте рiшення по сiмнадцятому питанню порядку денного:
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшень
про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi
будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього
рiшення у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, а саме:
- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових
зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю кожного
договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових
зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартiстю кожного
договору (правочину) до
3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його
обов'язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде
погоджена Наглядовою радою Товариства) на пiдписання вiд iменi Товариства
правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 2019 роцi не проводилися.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X

Інше (зазначити)

-

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Позачергових загальних зборiв акцiонерiв у 2019 роцi не
проводилося.Порядок денний позачергових загальних зборiв, якi
були оголошенi на 31.01.2019р.: 1.Обрання членiв лiчильної
комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), припинення
Інше (зазначити)
повноважень членiв лiчильної комiсiї.2.Про порядок проведення
позачергових Загальних зборiв кцiонерiв Товариства.3.Про
призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг
з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi
Товариства.Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися у
зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства

Ні
X
X
X
-

Позачергових загальних
зборiв акцiонерiв у 2019
роцi не проводилося.

Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Проведення чергових загальних зборiв
акцiонерiв вiдбулося 04.04.2019р.

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

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не
вiдбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Залежний член
наглядової ради
Лавренко Микола Миколайович
X
Функціональні обов'язки Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС Енерджi
члена наглядової ради
Iнтернейшнл Україна". Володiє часткою в статутному капiталi АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,0000011%.
Судак Iгор Олександрович
X
Функціональні обов'язки Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС Енерджi
члена наглядової ради
Iнтернейшнл Україна". Володiє часткою в статутному капiталi АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,0000011%.
Самченко Олександр Миколайович
X
Функціональні обов'язки Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС Енерджi
члена наглядової ради
Iнтернейшнл Україна". Часткою в статутному капiталi АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" не володiє.
Соловйов Юрiй Юрiйович
X
Функціональні обов'язки Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС Енерджi
члена наглядової ради
Iнтернейшнл Україна". Володiє часткою в статутному капiталi АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000051%.
Топал Олександр Михайлович
X
Функціональні обов'язки Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС Енерджi
члена наглядової ради
Iнтернейшнл Україна". Часткою в статутному капiталi АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" не володiє.
Санченко Юрiй Миколайович
X
Функціональні обов'язки Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС Енерджi
члена наглядової ради
Iнтернейшнл Україна". Володiє часткою в статутному капiталi АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,0000011%.
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

Коваленко Сергiй Анатолiйович
X
Функціональні обов'язки Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС Енерджi
члена наглядової ради
Iнтернейшнл Україна". Володiє часткою в статутному капiталi АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,0000011%.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Так. Протягом 2019 року на засiданнях Наглядової ради:
погоджувалися питання укладення Товариством договорiв, суми
яких перевищують граничний рiвень, який вiдноситься до
компетенцiї Правлiння Товариства; погоджувалася Iнвестицiйна
програма Товариства на 2019 рiк; погоджувалося списання
основних засобiв, якi втратили своє виробниче призначення;
визначався представник для участi у Загальних зборах членiв
Оптового ринку електричної енергiї України та кандидат на роль
голосуючого директора Ради Оптового ринку електричної енергiї
України; розглядалися та затверджувалися змiни до
органiзацiйної структури АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО";
здiйснювався контроль за дiяльнiстю Правлiння; приймалися
рiшення з органiзацiї та пiдготовки рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв та iншi питання.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X
В складi Наглядової ради комiтети
не створювались.

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
Комiтети в складi наглядової ради вiдсутнi.
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична
особа.Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям
професiйної належностi, а також наявностi знань та освiти,
професiйних навичок, функцiональної компетенцiї, досвiду та
iнших характеристик, необхiдних для виконання обов'язкiв
передбачених Законом, Статутом та цим Положенням.
Незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором)
може бути фiзична особа, обрана членом Наглядової ради
Товариства, яка вiдповiдає вимогам, встановленим
Законом.Членами Наглядової ради не можуть бути: народнi
депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники
центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв
мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси,
посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки,
Нацiональної полiцiї, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли
вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами
держави та представляють iнтереси держави або територiальної
громади в Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй комiсiї Товариства;
особи, яким суд заборонив займатись видом дiяльностi, яким
займається й Товариство;особи, якi мають не зняту або
непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи
господарськi злочини.

X
X
X
X

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
На чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися
Інше (зазначити)
04.04.2019 року, було обрано членiв Наглядової ради АТ
"Херсонобленерго".
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Ні
X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Винагорода членам Наглядової ради виплачується у вiдповiдностi
Інше (запишіть)
до договорiв, умови яких були затвердженi загальними зборами
акцiонерiв.
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Голова правлiння:
Сафронов Iгор
Миколайович, Члени
правлiння: Юрченко Юрiй
Вiкторович, Тiнiченко
Андрiй Миколайович,
Дучев Юрiй Дмитрiйович,
Гончаров Вячеслав
Данилович, Анiсiмов
Вадим Валерiйович,
Резнiк Анатолiй Павлович.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть виконавчого органу, в складi
якої передбачено розкриття функцiональних обов'язкiв
виконавчого органу, не є обов'язковим для приватного
акцiонерного товариства (у вiдповiдностi до вимог "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 2826 (iз
змiнами i доповненнями).

Протягом 2019 року Правлiння проводило свої засiдання не рiдше
одного разу в мiсяць, вiдповiдно до Положення про Правлiння АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", без порушень визначеної процедури.
Рiшення на засiданнях приймалися шляхом голосування, при
цьому кожен член Правлiння мав один голос. Протягом 2019 року
на засiданнях Правлiння приймались рiшення, пов'язанi з
поточною господарською дiяльнiстю Товариства, зокрема:
iнiцiювалося перед Наглядовою радою створення юридичної
особи -електропостачальник авiдповiдно до Закону України "Про
ринок електричної енергiї", затверджувалась Програма
вiдповiдностi оператора системи розподiлу АТ
"Херсонобленерго" та внутрiшнi розпорядчi документи з метою
виконання вимог Закону України "Про ринок електричної
енергiї"; розглядались звiти технiчного i комерцiйного
департаментiв та приймались рiшення за наслiдками розгляду
звiтiв; розглядались питання про звернення до Наглядової Ради
Товариства щодо погодження укладення договорiв, суми яких
перевищують граничний рiвень, що вiдноситься до компетенцiї
правлiння; розглядались питання, пов'язанi iз списанням
основних засобiв Товариства; приймались рiшення, пов'язанi з
призначенням суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання
послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства
(про формування персонального складу Комiтету з призначень
аудиторiв; про проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв
аудиторської дiяльностi; розглядались звiт Комiтету з призначень
аудиторiв про висновки процедури вiдбору та об?рунтованi
рекомендацiї щодо призначення суб'єктiв аудиторської дiяльностi;
iнiцiювалося скликання позачергових загальних зборiв
акцiонерiв для прийняття рiшення про призначення суб'єкта

аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового
аудиту фiнансової звiтностi Товариства); приймались рiшення
про надання матерiальної допомоги працiвникам Товариства, про
надання благодiйної допомоги стороннiм юридичним та
фiзичним особам та iншi питання.
Оцінка роботи
виконавчого органу

-

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 12
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
так
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
так
ні
ні
майнової відповідальності членів

виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
-

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступн
ій інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєть
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
ся на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так

результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Перевiрка здiйснювалась вiдповiдно до Статуту за результатами
Інше (зазначити)
фiнансового року
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
№ з/п

Повне найменування юридичної

Ідентифікаційний код

Розмір частки

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

1

ТОВ "ВС Груп Менеджмент"

згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
33947089

акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

94,511734

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
178 895 040

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

1 093 686

пункт 10 Роздiлу VI "Прикiнцевi та
перехiднi положення" Закону
України "Про депозитарну систему
України"

Опис
178 895 040

825

Опис
178 895 040

894

Опис
178 895 040

74

Наказ НКЦПФР вiд 08.10.2015р. №
1659 "Про анулювання лiцензiї на
провадження професiйної
дiяльностi на фондовому ринку"
Наказ НКЦПФР вiд 31.01.2019р. №
44 "Про анулювання лiцензiї на
провадження професiйної
дiяльностi на фондовому ринку"
Наказ НКЦПФР вiд 15.04.2014р. №
493 "Про анулювання лiцензiї на
провадження професiйної
дiяльностi на фондовому ринку"
-

Опис

Дата
виникнення
обмеження
13.10.2014

08.10.2015

31.01.2019

15.04.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства (голови та членiв Наглядової
ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї, Головного бухгалтера) передбачений Статутом Товариства,
"Положенням
про
Загальнi
збори
акцiонерiв
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (затверджене Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 19.04.2018 р.), "Положенням про Наглядову раду АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (затверджене Загальними зборами акцiонерiв
Приватного ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"19.04.2018
р.),
"Положенням
про
Правлiння
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (затверджене Загальними зборами
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"19.04.2018 р.), "Положенням про Ревiзiйнукомiсiю
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (затверджене Загальними зборами
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 19.04.2018 р.),
"Посадова iнструкцiя Головному
бухгалтеру АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (затверджена наказом по
АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" № 847 вiд 19.09.2019р.).
Обрання та припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 7 осiб. Члени Наглядової ради Товариства
обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства термiном на три роки.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради
Товариства не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзiйної комiсiї Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси
(представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути
замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена
Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту
отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником
якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити
iнформацiю, визначену чинним законодавством.
Рiшення про обрання членiв Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та якi є власниками голосуючих з
цього питання акцiй. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи
акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. У
разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена
Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту
отримання Товариством письмового повiдомлення вiдакцiонера (акцiонерiв), представником
якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень
члена (членiв) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членiв) Наглядової
ради. Дане положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого
(яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової
ради.
Пiдстави та умови дострокового припинення повноважень членiв Наглядової ради без рiшення
Загальних зборiвакцiонерiв визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням
про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з вiдповiдним членом
Наглядової ради.

Без рiшення Загальних зборiв Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються
достроково:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсновiдсутнiм,
померлим;
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,
який є представником акцiонера.
6) в iнших випадках, що передбаченi чинним законодавством України та Статутом Товарситва.
У зазначених випадках якi мiстить пiдстави дострокового припинення повноважень членiв
Наглядової ради без рiшення загальних Зборiв Товариства, рiшення про припинення
повноважень члена Наглядової ради оформлюється вiдповiдним рiшенням Наглядової ради
(протоколом).
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору
(контракту), укладеного з ним.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час
переобрати Голову Наглядової ради.
Обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння Товариства.Членом Правлiння
Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть, не є членом
Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї, а також не входить до кола обмежень, встановлених
чинним законодавством України.
Якщо кiлькiсть членiв Правлiння становить менше половини його кiлькiсного складу, Наглядова
рада зобов'язана обрати нового члена(iв) Правлiння або змiнити кiлькiсний склад.
Члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства. Повноваження
членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Повноваження
будь-якого з членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi за рiшенням Наглядової ради.
У разiнеобхiдностi на мiсце члена Правлiння, повноваження якого достроково припинилися,
Наглядова рада обирає нового члена Правлiння. У цьому випадку, до моменту обрання нового
члена(iв) Правлiння, Правлiння продовжує виконувати свої повноваження.
Повноваження члена Правлiння припиняються достроково:
1)в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
2)в разiнеможливостi виконання обов'язкiв члена Правлiння за станом здоров'я;
3)у випадках передбачених контрактом;
4)за рiшенням Наглядової ради;
5)в iнших випадках, передбачених законодавством України.
Пiдстави припинення повноважень члена Правлiння встановлюються законодавством, Статутом
Товариства та контрактом з вiдповiдним членом Правлiння.
Контракт може бути достроково розiрвано:
- за згодоюСторiн;
- у випадку вiдмови вiд Контракту однiєї з Сторiн з пiдстав;
- в односторонньому порядку за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 мiсяцi;

-Контракт припиняє свою дiю у випадку припинення повноважень (вiдкликання) Члена
Правлiння Наглядовою радою Товариства.
- вiдмова вiд Контракту однiєю з Сторiн в порядку передбаченому Контрактом чи виникнення
обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають зайняттю Членом
Правлiння посади члена Правлiння тягнуть за собою автоматичне припинення Контракту та не
потребують укладення для цих цiлей додаткової угоди.
- за рiшенням суду;
- у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавстваУкраїни перешкоджають
Члену Правлiння виконувати обов'язки члена Правлiння;
- в iнших випадках, передбачених чиним законодавством України та/або Статутом Товариства.
Голова Правлiння обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови Правлiння
припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення
Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Голова Правлiння обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови Правлiння
припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення
Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. З Головою
Правлiння укладається контракт, який вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи
особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
Допускається неодноразове обрання тiєї ж самої особи на посаду Голови або члена Правлiння.
Голова Правлiння має право представляти iнтереси Товариства, дiяти без довiреностi вiд iменi
Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.
Повноваження Голови Правлiння припиняються достроково:
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв Голови Правлiння за станом здоров'я;
- у випадку передбачених контрактом;
- за рiшенням Наглядової ради;
- в iнших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Правлiння
Товариства.
У випадку вiдсутностi Голови Правлiння, виконуючий обов'язки Голови Правлiння, який
призначається Наглядовою радою Товариства, має право представляти iнтереси Товариства,
дiяти вiд iменi Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом Товариства.
Особа, яка замiщує тимчасово вiдсутнього Голову Правлiння має право представляти iнтереси
Товариства, дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства з урахуванням особливостей,
встановлених Статутом (процедура погодження Наглядовою радою рiшень, прийнятих Головою
Правлiння).
Обрання та припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, не входять до кола обмежень,
встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв
Товариства. Рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приймається простою бiльшiстю
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та якi є власниками
голосуючих з цього питання акцiй. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються
Загальними зборами. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень
приймається тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя обирається строком
на 5 (п'ять) рокiв i є пiдзвiтною Загальним зборам Товариства.
Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 5 осiб.
Члени Ревiзiйної комiсiї можуть скласти свої повноваження за власною iнiцiативою у будь-який

час, повiдомивши про це Товариство письмово.
У разi, якщо пiсля закiнчення 5 (п'яти) рокiв з моменту обрання членiв Ревiзiйної комiсiї
Загальними зборами акцiонерiв Товариства з будь-яких причин не ухвалено рiшення про
обрання або переобрання Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї
продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про обрання або
переобрання Ревiзiйної комiсiї.
Без рiшення Загальних зборiв Товариства повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються
достроково у разi:
1) фiзичної неможливостi виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвiсно вiдсутнiм, важка
хвороба тощо);
2) за власним бажанням члена Ревiзiйної комiсiї за умови письмового повiдомлення про це
Товариство шляхом подання вiдповiдної заяви за 2 тижня;
3) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я;
4) в разi прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю про неналежне виконання членом Ревiзiйної
комiсiї своїх обов'язкiв;
5) в iнших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.
6) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають
виконанню обов'язкiв Голови, члена Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з
числа обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна
комiсiя має право в будь-який час переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї.
Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв.
Порядок прийняття та звiльнення з роботи головного бухгалтера визначається "Положенням про
центральну бухгалтерiю АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" та
"Посадовою
iнструкцiєю
головного
бухгалтера
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО".
Призначення на посаду головного бухгалтера здiйснюється за погодженням iз Наглядовою
радою АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" у вiдповiдностi до вимог трудового законодавства.
Перемiщення та звiльнення з посади здiйснюється у вiдповiдностi до вимог трудового
законодавства.
АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" не розкриває iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї,
якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, оскiльки у
вiдповiдностi до вимог ст.40 Закону України "про цiннi папери та фондовий ринок" та
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням
НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз змiнами i доповненнями), приватне акцiонерне товариство
(щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, до яких не здiйснено публiчну пропозицiю) не
зобов'язане розкривати цю iнформацiю.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства.
У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО":
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
- визначення мiсцезнаходження Товариства;

- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради
переданi для затвердження Правлiнню Товариства;
- визначення стратегiї розвитку Товариства;
- ухвалення стратегiчних планiв, затвердження рiчного, квартального бюджетiв (планiв),
погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства;
- встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства;
- визначення кiлькiсного складу Правлiння;
- обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови i членiв Правлiння Товариства вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння
або члена Правлiння Товариства;
- визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язкiв Голови Правлiння,
на час його тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння,
встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд
iменi Товариства зазначених договорiв;
- затвердження умов матерiального заохочення Голови, членiв Правлiння та iнших, визначених
Наглядовою радою, працiвникiв Товариства;
- затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Товариства;- затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства;
- розгляд звiту Правлiння Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства;
- надання рекомендацiй Правлiнню Товариства по кандидатурам на уповноважену особу з питань
вiдповiдностi та програмi вiдповiдностi;
- утворення i встановлення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради, обрання та
припинення повноважень голови та їх членiв;
-прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв;
- визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
-прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв та про включення пропозицiй до
проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, повiдомлення про
проведення Загальних зборiв, порядку денного Загальних зборiв та/або проектiв рiшень, крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених законом;
- прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Товариства;
- визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом;
-встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню
Наглядовою радою;
- погодження списання основних фондiв Товариства, перелiк яких визначається Наглядовою
радою;
- погодження списання дебiторської заборгованостi згiдно критерiїв, встановлених Наглядовою
радою;
- встановлення перелiку посад, кандидатури на якi пiдлягають попередньому погодженню
Наглядовою радою Товариства;

- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства, визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
-прийняття рiшення про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю
та лiквiдацiю;
- прийняття рiшень про придбання, вiдчуження часток, паїв;
- прийняття рiшень про вихiд Товариства зi складу учасникiв (засновникiв) юридичних осiб;
- прийняття рiшення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про
фонди, затвердження порядку формування i використання фондiв, що можуть бути створенi в
процесi дiяльностi Товариства, за пропозицiєю Правлiння чи iнших органiв Товариства;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму що
не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- затвердження ринкової вартостi майна та прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної
дiяльностi - суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати її послуг;
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору,
що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати
його (її) послуг;
- призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
- затвердження рекомендацiй Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього
незалежного аудитора (аудиторської фiрми);
-прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв Товариства, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв та
положень;
-погодження за поданням Правлiння призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Статутом та законом;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Статутом та законом;
- надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiї акцiонерам про придбання
належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), за наслiдками придбання домiнуючого
контрольного пакета акцiй;
- забезпечення захисту прав акцiонерiв Товариства;
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;
- вчинення дiй та процедур, що вiдносяться до компетенцiї власника, вiдносно ведення
колективних переговорiв (погоджує кандидатури представникiв власника);
- укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Головi Правлiння
повноважень на пiдписання) та реалiзацiя (контроль за виконанням) колективних угод,

договорiв;
- визначення представника вiд Товариства для участi у загальних зборах членiв Оптового ринку
електричної енергiї України;
- скасування рiшень органiв та посадових осiб Товариства, у випадках, коли вказанi рiшення
прийнятi ними з порушенням їх посадових обов'язкiв, всупереч рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв або Наглядової ради Товариства, а також в iнших випадках, що можуть призвести або
призвели до збиткiв Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
- винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових та керiвних осiб
Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства.
Члени Наглядової ради мають право в межах компетенцiї Наглядової ради:
-вимагати вiд Правлiння Товариства будь-якi пояснення, що стосуються операцiйної дiяльностi
Товариства, зокрема у виглядi регулярної, або нерегулярної звiтностi, обсяг та форми якої
встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Правлiння;
-приймати рiшення та затверджувати проекти документiв з питань, що вiдносяться до
компетенцiї Наглядової ради Товариства;
-вiдкладати прийняття рiшення з питань, що розглядаються, та вiдправляти наданi матерiали на
доопрацювання;
-надавати Правлiнню i Загальним зборам рекомендацiї щодо розгляду питань, остаточне
прийняття рiшень по яких не входить до компетенцiї Наглядової ради;
-запрошувати на свої засiдання Голову або членiв Правлiння, iнших колегiальних органiв
Товариства та його спiвробiтникiв;
-запрошувати на свої засiданняосiб, що iнiцiювали винесення питання на розгляд Наглядової
ради та отримувати необхiднi пояснення та iнформацiю
-виносити на розгляд Загальних зборiв, Правлiння, комiтетiв Наглядової ради рекомендацiї та
пропозицiї щодо питань, що входять до компетенцiї Наглядової ради;
-вимагати виконання оформлених належним чином рiшень, прийнятих на засiданнi Наглядової
ради, по питаннях, що вiдносяться до її компетенцiї;
-вимагати пояснення щодо невиконання рiшень, прийнятих на засiданнях Наглядової ради;
-iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв;
-бути присутнiми на засiданнях Правлiння.
Голова Наглядової ради, а у випадку його вiдсутностi - Заступник Голови Наглядової ради,
органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них,
здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України, цим Статутом та
Положенням про Наглядову раду.
Голова Наглядової ради:
-керує та органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи;
-скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
-вiдкриває Загальнi збори;
-органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
-забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв
та Наглядової ради;
-видає обов'язковi для виконання всiма членами Наглядової ради, Правлiнням та працiвниками

Товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї;
-органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до
складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки мiж Наглядовою радою та з iншими
органами i посадовими особами Товариства;
-пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;
-здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради спрямованi на
досягнення мети Товариства.
При виконаннi повноважень, що передбаченi вище, Голова Наглядової ради має право:
-вимагати та отримувати вiд членiв Правлiння та iнших працiвникiв Товариства надання будьяких документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, а також необхiдних пояснень;
-брати участь у засiданняхПравлiння та iнших органах Товариства без права голосу та без
втручання в хiд засiдання;
-пiдписуватись на листах пiдготовлених на фiрмових бланках Товариства, що не мiстять
фiнансових зобов'язань.
Члени Наглядової ради повиннi дiяти в iнтересах Товариства.
Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ
в Товариствi.
Члени Наглядової ради повиннi:
-виконувати свої наглядовi функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики дiяльностi Товариства;
-брати самовiдвiдпiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв;
-придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв;
-не брати участi в поточному керiвництвi роботою Товариства;
-приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiїiз дотриманням норм чинного
законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.
Члени Наглядової ради зобов'язанiзберiгати комерцiйну таємницю, а також iншу конфiденцiйну
iнформацiю, яка стала їм вiдома в ходi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.
Члени Наглядової ради повиннi брати участь у її роботi i голосувати особисто.
Повноваження голови та членiв Правлiння Товариства.
У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Правлiння АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО":
До компетенцiї Правлiння вiдносяться:
- органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
- пiдготовка для затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу
Товариства;
- в межах своєї компетенцiї прийняття актiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства;
- розробка проектiв квартальних, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, програм фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
- органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;
- визначення члена Правлiння на представництво iнтересiв в судах усiх юрисдикцiй
(самопредставництво юридичної особи) та делегування йому вiдповiдних повноважень без будьяких обмежень;
- розробка та впровадження програми вiдповiдностi;

- складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх
оприлюднення та /або подання на розгляд Загальним зборам Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв,
якi володiють не менш як 10 вiдсотками голосуючих акцiй Товариства;
- розгляд матерiалiв, складених за результатами перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, а також звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, прийняття рiшень за його результатами;
- виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у
колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою;
- визначення перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею Товариства;
- надання Наглядовiй радi iнформацiї про можливiсть вчинення правочину щодо якого є
заiнтересованiсть;
- вирiшення питань виробничо-господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та
звiтностi та iнших питань;
- органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства;
- забезпечення виконання виробничих завдань, договiрних зобов'язань Товариства;
- координацiя поточної дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв,
дочiрнiх пiдприємств;
- вирiшення iнших питань дiяльностi, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради.
Члени Правлiння мають право в межах компетенцiї Правлiння:
-вимагати вiд усiх працiвникiв Товариства виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради
Товариства;
-iнiцiювати проведення Ревiзiйною комiсiєю Товариства спецiальної перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
-приймати рiшення та затверджувати акти, що регулюють дiяльнiсть Товариства, вiдповiдно до
вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення;
-вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання;
-вiдкладати рiшення з питань, що розглядаються на засiданнi Правлiння, та вiдправляти наданi
матерiали на доопрацювання;
-запрошувати на свої засiдання Голову або членiв Наглядової ради та iнших колегiальних органiв
Товариства та його працiвникiв, в тому числi представника трудового колективу, який вiд iменi
трудового колективу пiдписав колективний договiр;
-запрошувати на свої засiдання осiб, що iнiцiювали винесення питання на розгляд Правлiння та
отримувати необхiднi пояснення та iнформацiю;
-виносити на розгляд Наглядової ради, її комiтетiв, Загальних зборiв Товариства рекомендацiї та
пропозицiї щодо питань, якi входять до компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв
Товариства;
-вимагати виконання оформлених належним чином рiшень, прийнятих на засiданнi Правлiння,
по питаннях, що вiдносяться до його компетенцiї;
-вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснення щодо невиконання рiшень, прийнятих на
засiданнях Правлiння;
-iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв Товариства;
-бути присутнiми на Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, що скликає Загальнi
збори Товариства.
Окрiм Голови Правлiння, один iз членiв Правлiння надiляється додатковими повноваженнями
дiяти вiд iменi Товариства в усiх судах України на пiдставi Статуту Товариства з усiма правами,
передбаченими для позивача, вiдповiдача, третьої особи, боржника, кредитора, заявника,
стягувача (повноваженнями самопредставництва юридичної особи). Визначення члена

Правлiння на представництво iнтересiв в судах усiх юрисдикцiй (самопредставництво
юридичної особи) та делегування йому вiдповiдних повноважень здiйснюється рiшенням
Правлiння.
Голова Правлiння:
-органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань
Правлiння;
-вiдповiдно до наданих повноважень, керує поточною дiяльнiстю Товариства та несе
персональну вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи;
-без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдносинах з юридичними i
фiзичними особами, державними органами i органами мiсцевого самоврядування як в Українi,
так i за її межами;
-у межах своєї компетенцiї вирiшуєвсi питання виробничо-господарської дiяльностi;
-видає довiреностi вiд iменi Товариства;
-здiйснює оперативно-технологiчне управлiнням Товариством;
-вчиняє правочини, пiдписує договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства з
урахуванням обмежень встановлених дiючим Статутом та рiшеннями Наглядової ради;
-встановлює порядок пiдписання договорiв (контрактiв) та вчинення iнших правочинiв вiд iменi
Товариства;
-розпоряджається майном та коштами Товариства вiдповiдно до Статуту та чинного
законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом;
-вiдкриває i закриває рахунки в банкiвських установах, здiйснює фiнансовi операцiї;
-пiдписує всi документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень,
визначених Статутом;
-пiдписує звiти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та iншу звiтнiсть,
встановлену чинним законодавством;
-вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо кiлькiсного i персонального складу
Правлiння, керiвних осiб та головного бухгалтера Товариства, керiвних осiб дочiрнiх
пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
-погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язкiв на час
тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба тощо);
-видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства;
-наймає (призначає на посаду) та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, здiйснює їх
переведення та перемiщення, застосовує заходи заохочення працiвникiв, накладає дисциплiнарнi
стягнення, притягує до майнової вiдповiдальностi;
-призначає та звiльняє за погодженням з комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, уповноважену особу з питань вiдповiдностi;
-затверджує програму вiдповiдностi;
-затверджує штатний розпис Товариства;
-визначає умови роботи i її оплати (встановлює посадовi оклади та надбавки) з особами, що
знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством;
-затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
-вирiшує питання добору, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв;
-приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
-розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння та визначає їх функцiональнi повноваження;
-може делегувати окремi свої повноваженням працiвникам Товариства;
-пiдписує позовнi заяви, скарги та будь-якi iншi документи процесуального характеру;
-затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi нормативнi i методичнi документи,
затвердження яких не вiднесено до компетенцiї Правлiння;
-забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону працi, Правил
внутрiшнього трудового розпорядку;

-забезпечує захист комерцiйної таємницi Товариства вiдповiдно до законiв України;
-органiзовує вiйськовийоблiк, мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiйнi заходи згiдно з чинним
законодавством України;
-здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за дорученням
Наглядової ради та Правлiння.
Голова Правлiння має право представляти iнтереси Товариства, дiяти без довiреностi вiд iменi
Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.
Голова Правлiння або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього
одержання рiшення (згоди) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: вчиняти значний правочин,
ринкова вартiсть майна або послуг за яким, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; вчиняти правочин, щодо якого є
заiнтересованiсть, у випадках встановлених дiючим Статутом та чинним законодавством.
Голова Правлiння або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього
одержання рiшення (згоди) Наглядової ради: вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; вчиняти правочин, щодо якого є
заiнтересованiсть, у випадках встановлених дiючим Статутом та чинним законодавством;
вчиняти правочини, щодо яких Наглядовою радою прийнято рiшення про їх обов'язкове
попереднє погодження.
Члени Правлiння повиннi дiяти в iнтересах Товариства та ставити iнтереси Товариства вище
власних.
Члени Правлiння мають неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товариствi.
Члени Правлiння повиннi:
-розумiти та виконувати свої службовi обов'язки, усвiдомлюючи основнi профiлi ризику в
Товариства;
-придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв;
-приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiїi з дотриманням норм та положень
чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Правлiння;
-негайно доповiдати Наглядовiй радi Товариства про iстотнi випадки недотримання
законодавства України та внутрiшнiх процедур (у першу чергу тих, що несуть серйозний ризик
юридичних або регуляторних санкцiй, суттєвих фiнансових збиткiв або можуть зашкодити
репутацiї Товариства), а також про конфлiкт iнтересiв.
Члени Правлiння повиннi повнiстю розкрити свої конфлiкти iнтересiв i не повиннi
використовувати власну посаду в особистих iнтересах за рахунок Товариства (включаючи
шахрайську поведiнку та ведення бiзнесу iз самим собою).
Члени Правлiння мають уникати конфлiкту iнтересiв у своїй роботi та брати самовiд вiд участi в
прийняттi рiшень, якщо в них iснує конфлiкт iнтересiв.
Члени Правлiння повиннi дiяти спокiйно, з усвiдомленням й почуттям моральної
вiдповiдальностi за свою поведiнку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспiльством i
приймати виваженi рiшення на пiдставi всiєї необхiдної iнформацiї.
Повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї є
плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
засiдання, на яких вирiшуються питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю
роботи Ревiзiйної комiсiї.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдносяться:
- контроль за дотриманням Товариством законодавства України, внутрiшнiх положень з
бухгалтерського облiку та звiтностi;
- контроль за дотриманням Товариством рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради
Товариства, що регулюють дiяльнiсть Товариства;
- перевiрка повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства;
-перевiрка органiзацiї внутрiшнього контролю з метою запобiгання зловживань службовим
становищем;
- перевiрка органiзацiї касового обслуговування та iнкасацiї грошових коштiв;
- перевiрка результатiв iнвентаризацiї майна та статей балансу;
- контроль за належною органiзацiєю бухгалтерського облiку;
- контроль за належною органiзацiєю управлiння ризиками з метою їх мiнiмiзацiї;
- контроль за усуненням виявлених попереднiми перевiрками недолiкiв та порушень;
- розгляд звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та пiдготовка вiдповiдних пропозицiй
Загальним зборам акцiонерiв;
- внесення на Загальнi збори акцiонерiв або Наглядовiй радi Товариства пропозицiй щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i
стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя має право в межах своєї компетенцiї:
-вимагати вiд посадових осiб Товариства надання всiх документiв, необхiдних для проведення
перевiрок та розслiдувань;
-вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства;
-брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Товариства ;
-проводити службовi розслiдування;
-вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або Наглядової ради питання
стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Товариства;
-вносити пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв, вимагати скликання
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
-бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку
денного з правом дорадчого голосу;
-вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв
апарату Товариства;
-залучати до проведення перевiрок незалежних аудиторiв та експертiв;
-отримувати плату за виконання обов'язкiв у розмiрах та порядку, встановленому Загальними
зборами акцiонерiв Товариства та у вiдповiдностi з договором, що укладається з кожним членом
Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї
та головує на них; доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам та
Наглядовiй радi Товариства; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi
Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за

результатами фiнансового року, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової
ради Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi бiльш нiж 10
(десятьма) вiдсотками голосiв.
Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:
-проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства,
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, який подається Правлiнням, а також каси та
наявнiсть майна;
-розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
-здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
-давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi
затверджувати звiт та баланс;
-вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення
загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
-повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про
всiвиявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб
Товариства;
-не пiзнiшенiж за один мiсяць до скликання Загальних зборiв розпочати перевiрку дiяльностi
Товариства, стан грошових коштiв та майна, а також ревiзiю таких що вiдносяться до звiту i
балансу, книг, рахункiв, документiв i скласти висновки по рiчним звiтам i балансам для їх
подальшого подання Загальним зборам акцiонерiв;
-зберiгати комерцiйну таємницю Товариства, не розголошувати вiдомостi, якi є конфiденцiйними
i до яких члени Ревiзiйної комiсiї мають доступ при виконаннi своїх функцiй.
Повноваження головного бухгалтера Товариства.
У вiдповiдностi до "Положення про центральну бухгалтерiю АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", головний бухгалтер забезпечує органiзацiю роботи бухгалтерiї i
дотримання правил бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi та виконує такi
обов'язки:
-формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiковi полiтики, виходячи зi
структури та галузевих особливостей дiяльностi Товариства;
-очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого Плану рахункiв, форм та первинних
документiв, правил кореспонденцiї рахункiв, розробки форм документiв внутрiшньої
бухгалтерської звiтностi;
-бере участь у формуваннi постановки завдань або окремих їх етапiв, визнає можливiсть
використання готових проектiв, що дозволяють створювати обгрунтованi системи обробки
бухгалтерської та податкової iнформацiї, формування звiтностi;
-здiйснює контроль правильностi, своєчасностi нарахування зобов'язань по податках та зборах
до бюджетiв всiх рiвнiв;
-здiйснює контроль за правильнiстю та своєчаснiстю складання податкової, фiнансової звiтностi,
управлiнської та iншої звiтностi в межах функцiональних обов'язкiв;
-перевiряє правильнiсть застосування Плану рахункiв та правил вiдображення господарських
операцiй вiдповiдно до всiх статей фiнансової звiтностi: Ф-1 " Баланс ( Звiт про фiнансовий
стан)", Ф-2 "Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд)", Ф-3 "Звiт про рух
грошових коштiв", Ф-4 "Звiт про власний капiтал", iнших складових до рiчної фiнансової

звiтностi;
-здiйснює контроль за своєчасним поданням звiтностi до НКЦПФР, НКРЕКП, органiв
Статистики та iншим користувачам звiтностi;
-надає роз'яснення, консультацiї щодо правил ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до
МФСО та МСФЗ, податкового облiку, у вiдповiдностi до Податкового кодексу України та
нормативних актiв України;
-постiйно знайомиться та вивчає новi нормативно-методичнi та довiдковi документи з питань
ведення бухгалтерського та податкового облiку, вносить пропозицiї щодо впровадження їх на
товариствi та доводить їх до працiвникiв бухгалтерiї;
-забезпечує розподiл функцiй мiж працiвниками бухгалтерiї, бере участь у розробцi перелiку та
присвоєння ролей користувачiв i забезпечує в установленому порядку контроль за розподiлом
транзакцiй, що вiдносяться до функцiй працiвникiв бухгалтерiї з питань бухгалтерського,
податкового облiку та звiтностi;
-здiйснює контроль за проведенням iнвентаризацiї активiв та зобов'язань Товариства до рiчного
фiнансового звiту;
-бере участь у розробцi та здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання фiнансової, трудової
та виконавчої дисциплiни;
-забезпечує прийомку - передачу справ при звiльненнi працiвникiв бухгалтерiї;
-виконує розпорядження директора фiнансового та Голови правлiння в межах функцiональних
обов'язкiв;
-виконує зобов'язання щодо збереження комерцiйних таємниць Товариства;
-виконує вимоги нормативної документацiї iнтегрованої системи управлiння;
-визначає необхiднiсть задач i надає пропозицiї по реалiзацiї iнтегрованої Полiтики;
-визначає i/або переглядає вимiрнi показники по реалiзацiї Полiтики, цiлей i задач iнтегрованої
системи;
-забезпечує та перевiряє знання працiвникiв щодо вимог нормативної документацiї iнтегрованої
системи управлiння, в тому числi екологiчнi аспекти, ризики, дiї у випадку виникнення
аварiйних ситуацiй;
-виконує корегуючi, попереджуючi дiї, якi стосуються пiдроздiлiв, процесiв;
-забезпечує соцiальну, соцiально - професiйну, соцiально - виробничу адаптацiю нових
працiвникiв;
-забезпечує виконання вимог по управлiнню нормативною документацiєю iнтегрованої системи
управлiння;
-забезпечує знання i розумiння працiвниками Товариства системи оцiнки роботи товариства в

цiлому, так i працiвника, i також фактори, якi впливають на їх величину;
-забезпечує виконання встановлених правил по iнформуванню всiх зацiкавлених сторiн з питань
функцiонування iнтегрованої системи управлiння;
-виконує вимоги правил охорони працi (ОП), системи управлiння охороною працi (СУОП),
технiчної безпеки (ПТБ), правил пожежної безпеки (ППБ) згiдно законодавства та стандартiв
України. Умiє користуватися первинними засобами пожежогасiння;
-дотримується у своїй дiяльностi полiтики АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" з охорони працi (ОП),
правил технiчної безпеки (ПТБ) та правил пожежної безпеки (ППБ);
-виконує вимоги нацiонального законодавства України та корпоративних стандартiв у галузi
охорони навколишнього середовища;
-органiзовує виконання робiт щодо облiку персональних даних працiвникiв Товариства в базi
персональних даних в частинi функцiй, покладених на структурний пiдроздiл. Здiйснює
контроль за дотриманням працiвниками структурного пiдроздiлу законодавства України з питань
персональних даних фiзичнихосiб та встановленого в Товариствi порядку обробки персональних
даних;
-виконує роботу з облiку персональних даних працiвникiв Товариства в базi персональних
даних в частинi функцiй, покладених на структурний пiдроздiл;
-щоденно проводить монiторинг надходжень (завдань, повiдомлень, резолюцiй, рiшень,
розпоряджень тощо) вiд керiвництва або працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв, з якими
взаємодiє , в програмi EnergyNet. Забезпечує якiсне, вчасне та ефективне виконання таких
повiдомлень;
-дотримуватися встановлених в Товариствi правил поводження з iнформацiєю з обмеженим
доступом
(що становить комерцiйну таємницю та яка є конфiденцiйною iнформацiєю), яка
отримується працiвником у процесi виконання ним свої посадових обов'язкiв;
-виконувати положення Програми вiдповiдностi оператора системи розподiлу АТ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (надалi - Програма вiдповiдностi), положень, правил, порядкiв та
процедур передбачених Програмою вiдповiдностi. Працiвнику забороняється:
-створювати враження (в уснiй, письмовiй, вербальнiй, вiзуальнiй, електроннiй, тощо формi)
перед споживачами, учасниками ринку або будь-якими iншими суб'єктами, що Товариство
пов'язане з електропостачальником, що вiдокремлений у рамках вертикально iнтегрованого
суб'єкта господарювання;
-виконувати або надавати вказiвки (у будь-якiйформi) суб'єктiв господарювання (посадових осiб
та працiвникiв), що здiйснюютьдiяльнiсть з виробництва та/або постачання електричної енергiї,
та вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, що
стосується їх операцiйної дiяльностi та дiяльностi на ринку електричної енергiї (крiм випадкiв,
передбачених чинним законодавством);
-обiймати посади в органах управлiння суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з
виробництва та/або постачання електричної енергiї, та в органах управлiння вертикально
iнтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;

-отримувати матерiальну чи iншу вигоду вiд суб'єктiв господарювання, що здiйснюють
дiяльнiсть з виробництва та/або постачання електричної енергiї, та вiд вертикально
iнтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;
-участь у дiяльностi суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва та/або
постачання електричної енергiї, та в органах управлiння вертикально iнтегрованого суб'єкта
господарювання, до складу якого входить Товариство. Дана заборона встановлюється щодо
участi у дiяльностi, пiд якою розумiється: сумiщення посад посадовими особами; наявнiсть
корпоративних прав (прямо або опосередковано) у тому числi у близьких родичiв; безпосереднє
укладення правочинiв вiд iменi та в iнтересах суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють
дiяльнiсть з виробництва та/або постачання електричної енергiї, крiм дiй за дорученням та в
iнтересах постачальника електричної енергiї, якi передбаченi чинним законодавством та
необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства з розподiлу електричної енергiї (виконання
робiт з припинення (обмеження), вiдновлення електропостачання споживачу тощо);
-порушення iнших вимог, якi визначеннi внутрiшнiми документами Товариства та/або чинним
законодавством.
Головний бухгалтер надiлений всiма правами, передбаченими чинним законодавством, в тому
числi має право:
-в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво товариства про всi виявленi недолiки в
дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення;
-знайомитися з проектами рiшень керiвництва Товариства, що стосуються його дiяльностi;
-вносити пропозицiї щодо удосконалення органiзацiї роботи, пов'язаної з передбаченими цiєю
посадовою iнструкцiєю, обов'язками;
-використовувати оргтехнiку, зв'язок, транспорт в службових цiлях;
-використовувати для роботи та виконання функцiональнихобов'язкiв базу даних Лiга-Закон,
програмнi продукти МЕДок, та iншi iнструменти, що встановленi i регулюються правами
користування;
-отримувати вiд працiвникiв iнших структур та пiдроздiлiв необхiдну iнформацiю, первиннi
документи, службовi подання, внутрiшнi розпорядження та регiстри з метою контролю та
керiвництва;
-ознайомлюватися з Програмою вiдповiдностi, положеннями, правилами, порядками та
процедурами передбачених Програмою вiдповiдностi;
-отримувати iнформацiю про суть/змiстзмiн, доповнень, що вносяться до Програми
вiдповiдностi;
-ознайомлюватися зi встановленим в Товариствi порядком поводження з iнформацiєю з
обмеженим доступом (що становить комерцiйну таємницю
та яка є конфiденцiйною
iнформацiєю).
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
iнформацiя аудитора щодо звiту про корпоративне управлiння наведена у Звiтi з завдання з
надання впевненостi незалежного фахiвця-практика вiд 17 квiтня 2020 року .
Акцiонерам та Правлiнню
Акцiонерного товариства"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Вiдповiдно до Договору № 27-12/2019/4 С3000 про надання аудиторських послуг вiд 27.12.2019,

укладеного з Акцiонерним товариством "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), ми
виконали завдання з надання обмеженої впевненостi, предметом якого є перевiрка iнформацiї,
викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, який є частиною Звiту керiвництва
(Звiту про управлiння), що вимагається пунктами 1-4 частини "Звiт про корпоративне
управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480IV вiд 23.02.2006 (далi - Закон № 3480-IV), та висловлення думки щодо iнформацiї, викладеної у
Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 5-9 частини "Звiт про
корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону № 3480-IV(далi - завдання з надання
впевненостi).
Пiд час виконання завдання з надання впевненостi ми проаналiзували iнформацiю з предмета
завдання, а саме: Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк, складений
вiдповiдно до ст. 401Закону № 3480-IV з урахуванням вимог до розкриття, визначених у частинi
"Звiт про корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" № 2826 вiд 03.12.2013 (далi - Рiшення № 2826).
У якостi критерiїв були застосованi вимоги до розкриття iнформацiї з предмету завдання,
визначенi вчастинi "Звiт про корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення
№ 2826, на пiдставi наступного:
" при перевiрцi iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається
пунктами 1-4 частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону № 3480-IV
-вимогпiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 Рiшення № 2826;
" при перевiрцi iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається
пунктами 5-9 частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону № 3480-IV,
з метою висловлення думки:
- стосовно опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства - вiдповiдних вимог Рiшення НКЦПФР "Про затвердження принципiв
корпоративного управлiння" вiд 22 липня 2014 року № 955;
- стосовно перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента- вiдповiдних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- стосовно iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв)
на загальних зборах емiтента- вiдповiдних вимог абз. 2 ч. 2 ст. 34 та ст. 68 п.1.ст.421Закону
України "Про акцiонернi товариства";
- стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог
Закону України "Про акцiонернi товариства" ;
- стосовно повноважень посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" .
Зазначенi критерiї визначенi в контекстi предмету завданнята призначенi для конкретної мети, а
саме: розробленi НКЦПФР для розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв в частинi Звiту
про корпоративне управлiння.
Вiдповiдальною стороною є Товариство. Товариство несе вiдповiдальнiсть за предмет завдання
та iнформацiю з предмету завдання, а саме: за складання i достовiрне розкриття у Звiтi про
корпоративне управлiння iнформацiї згiдно з вимогами частини "Звiт про корпоративне
управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону №3480-IV та вимогами, визначеними в частинi "Звiт про
корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення № 2826.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за незалежне висловлення висновку щодо предмету завдання з
надання впевненостi.

Ми провели аналiз вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi
3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної
фiнансової iнформацiї" (далi - МСЗНВ 3000 (переглянутий)) та Мiжнародної концептуальної
основи завдань з надання впевненостi.
При виконаннi завдання з надання впевненостi ми дотримувались вимог Мiжнародного
стандарту контролю якостi 1 (далi - МСКЯ 1), та, вiдповiдно, впровадили комплексну систему
контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних
вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.
Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики
професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (далi - Кодекс етики), який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi,
об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та
професiйної поведiнки.
В основу для нашого висновку були покладенi процедури, якi ми вважали необхiдними в даних
обставинах. Процедури, виконанi у завданнi з надання обмеженої впевненостi, вiдрiзняються за
характером та часом вiд процедур завдання з надання об?рунтованої впевненостi, маючи при
цьому менший обсяг; та рiвень впевненостi, отриманий у завданнi з надання обмеженої
впевненостi, є значно нижчим порiвняно з тим рiвнем, який було б отримано у випадку
виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi.
Нашi процедури включали перевiрку:
" iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 1-4
частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону №3480-IV, на
вiдповiднiсть її розкриття вимогам пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 Рiшення №
2826, та
" iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 5-9
частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону № 3480-IV, яка була
пiдготовлена на пiдставi:
- стосовно опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства - вiдповiдних вимог Рiшення № 955;
- стосовно перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента - вiдповiдних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- стосовно iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв)
на загальних зборах емiтента - вiдповiдних вимог абз. 2 ч. 2 ст. 34 та ст. 68 Закону України "Про
акцiонернi товариства";
- стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог
Закону України "Про акцiонернi товариства";
- стосовно повноважень посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства"
з метою висловлення думки про вiдповiднiсть її розкриття вимогам, визначеним в частинi "Звiт
про корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення № 2826.
Наш висновок сформульовано на основi властивих обмежень та вiн обумовлений цими
обмеженнями, наведеними в цьому незалежному звiтi з надання впевненостi.
На нашу думку, на основi виконаних процедур i отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої
уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при розкриттi iнформацiї, викладеної у Звiтi

про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 5-9 частини "Звiт про корпоративне
управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону № 3480-IV, не дотрималось в усiх суттєвих аспектах
застосовних критерiїв.
Президент фiрми

Т. О.Бернатович

Номер реєстрацiї
у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
101199
17квiтня 2020року.
м. Київ, вул. Донецька, 37/19

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
АТ "Херсонобленерго" не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ВС Груп
Менеджмент"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
33947089

Місцезнаходження
01601, Україна,
Київська обл.,
Печерський р-н,
м.Київ,
Госпiтальна,буд.4-А

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Фiзичнi особи, якi володiють часткою у статутному капiталi емiтента
5% i бiльше -вiдсутнi
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

169 076 806

94,5117

0

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0

169 076 806

94,5117

Кількість акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

169 076 806

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
0
0
169 076 806

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Простi iменнi акцiї

178 895 040

0,25

Права та обов'язки
Вiдповiдно до Статуту емiтента акцiонери мають
право: на участь в управлiннi Товариством; на
отримання дивiдендiв; на отримання у разi лiквiдацiї
Товариства частини майна Товариства або вартостi
частини майна Товариства; на отримання iнформацiї
про господарську дiяльнiсть Товариства, згiдно з
чинним законодавством та дiючими внутрiшнiми
положеннями Товариства, якi регламентують перелiк та
порядок надання iнформацiї акцiонерам; переважне
право придбавати розмiщуванi Товариством простi
акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих
акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй; вимагати
здiйснення Товариством обов'язкового викупу
належних йому простих акцiй, у випадках,
передбачених законом. Одна проста акцiя Товариства
надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
питання на Загальних зборах акцiонерiв, крiм випадкiв
проведення кумулятивного голосування. Окрiм прав,
зазначених вище, акцiонери Товариства мають право:
вийти зi складу акцiонерiв Товариства в порядку,
передбаченому чинним законодавством України;
вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших
акцiонерiв та Товариства;iншi права вiдповiдно до
законодавства України. Акцiонери Товариства
зобов'язанi: дотримуватись положень Статуту
Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та
iнших органiв; виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та
засобами, що передбаченi Статутом Товариства; не
розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; сприяти
Товариству у здiйсненнi його дiяльностi, утримуватись
вiд дiй, якi можуть спричинити йому збитки чи
зашкодити дiловiй репутацiї; виконувати iншi
зобов'язання, визначенi чинним законодавством

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Публiчної пропозицiї цiнних паперiв
Товариством протягом звiтного перiоду
не здiйснювалося. Протягом звiтного
перiоду акцiї простi iменнi, емiтованi
Товариством, не були допущенi до
торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру.

України та документами Товариства. Переважне право
акцiонерiв Товариства на придбання акцiй, що
пропонуються їх власником до вiдчуження третiй
особi, вiдсутнє. До акцiонерiв Товариства не можуть
застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх
права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством
або iншими акцiонерами.
Примітки:
Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало публiчну пропозицiю цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду акцiї простi iменнi, емiтованi Товариством, не були
допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, в т.ч. i в частинi включення до бiржового реєстру.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
02.07.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
485/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000074942 Акція проста Бездокумент
0,25
178 895 0
44 723 760
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
40
фондового ринку
рна іменна
Станом на 31.12.2019р. додаткового випуску акцiй не проводилося та рiшення стосовно проведення додаткового випуску акцiй не приймалося.
Емiтентом за звiтний перiод облiгацiї (процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) та iншi цiннi папери не випускалися. На кiнець звiтного
перiоду у емiтента вiдсутнi емiсiйнi цiннi папери, крiм акцiй, якi перебувають у процесi розмiщення. Протягом звiтного (2019р.) перiоду
емiтентом не приймалося рiшення про викуп власих акцiй.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
02.07.2010

2
485/1/10

3
UA4000074942

4
178 895 040

5
44 723 760

6
177 799 561

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Iнформацiя щодо загальної кiлькостi голосуючих акцiй вiдображена у вiдповiдностi до даних Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", виданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", складеного станом на 31.12.2019року. Стовбцi 7,8 не заповнено тому що, протягом 2019 року
рiшення суду або уповноважених державних органiв, якими накладено обмеження на загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за
якими обмежено, та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi у Товариства вiдсутнi.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
5 929 91
6 108 807
4
1 227 38
1 216 371
0
4 627 01
4 816 685
9
51 666
49 431
1 598
1 598
22 487
24 486
4 198

3 732

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
5 929 91
6 108 807
4
1 227 38
1 216 371
0
4 627 01
4 816 685
9
51 666
49 431
1 598
1 598
22 487
24 486
4 198

3 732

4 080
0
0
0
0
118

3 624
0
0
4 080
3 624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
0
0
118
108
5 933 64
5 933 64
6 113 005
0
0
6 113 005
6
6
Термiн користування вказується для кожного об`єкту окремо, згiдно
акту введення в експлуатацiю ОЗ. Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець 2019
р. становить 590 227 153 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ складає 98,9 %.
Сума нарахованого зносу (накопиченого) 584 293 506 тис.грн. Змiни у
вартостi ОЗ зумовленi придбанням та вибуттям у 2019р.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
4 352 290
4 423 517
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
44 724
44 724
Скоригований статутний капітал
44 724
44 724
(тис.грн)
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485 (з урахуванням змiн показникiв
фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним
капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 4 307 566 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 4 307 566 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 4 378 793
тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 4 378 793 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

X

0

X

X

X

0
18 579

X
X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

X

Дата
погашення
X

X

X
2 201 897
X
X
X
2 220 476
X
X
Емiтент зобов'язань за цiнними паперами не має. Фiнансової
допомоги на зворотнiй основi не має.
Протягом 2019 року облiгацiї Товариство не випускало, iнших
зобов"язань, окрiм зазначених не має.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
Розподiл
електричної
енергiї

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
0

у грошовій формі
(тис.грн)
4
0

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
0

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
2283949 (МВт.год.)
1240594
86

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1
2
3

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
Послуги виробничого характеру
26,71
Витрати на оплату працi
21,65
Амортизацiя
34,53
Склад витрат

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"ЕНЕРГЕТИЧН
А РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31810610
01601, Україна, Київська обл.,
Печерський р-н, м.Київ, провулок
Госпiтальний, 4-Б
АЕ№263431
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
01.10.2013
/044/494-43-73
494-43-73
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Договiр про вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах власникам iменних
цiнних паперiв вiд 03.08.2010р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНВЕСТКОНЦЕПТГРУП"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36413650
01054, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Київ,
Госпiтальна, 4-А
д/в
д/в
067-105-25-24
Надання iнших допомiжних
комерцiйних послуг, н. в. i. у.
Договiр про вiдповiдальне зберiгання
первинних документiв системи реєстру
вiд 25.03.2011р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ"ПРОВIДНА"
Приватне акціонерне товариство
23510137
01032, Україна, Київська обл.,
Подiльський р-н, м. Київ, бульвар
Шевченка,37/122
АВ№594446
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
20.01.2012
/044/492-18-18
492-18-18
Послуги iз страхування
Пслуги зi страхування: обов'язкове
страхування
цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв та страхування
КАСКО згiдно договорiв.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, м.Київ, Тропiнiна,
7-г
д/н
Закон про депозитарну систему
/044/ 591-04-04
591-04-04
Управлiння фiнансовими ринками
Депозитарнi послуги згiдно договору
№ ОВ-1159/40192 вiд 31.10.2013р.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "РСМ Україна"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21500646
03151, Україна, Київська обл.,
Центральний р-н, м.Київ, вул.
Нижньоюркiвськаька, 47
0084
Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

26.01.2001
/044/ 501-59-34
501-59-34
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Договiр про надання аудиторських
послуг вiд 27.12.2019р.
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, Київська обл., - р-н, м.
Київ, Антоновича, буд.51, офiс 1206
DR/00001/АРА
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044) 498-38-15/16
287-56-73
Iнформацiйна послуги на фондовому
ринку
Протягом 2019 року АРIФРУ надавало
Товариству послуги з iнформацiйнотехнiчної
пiдтримки суб"єктiв
розкриття
iнформацiї
в рамках
Договору публiчної оферти про надання
послуг вiдповiдно до Правил надання
послуг
iнформацiйно-технiчної
пiдтримки. 18 лютого 2019 року
успiшно завершилась
авторизацiя
АРIФРУ
в якостi
провайдера
iнформацiйних послуг на фондовому
ринку. АРIФРУ розробила програмний
комплекс, який дозволить учасникам
ринку оприлюднювати регульовану
iнформацiю
в
Загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних Нацiональної
комiсiї
з
цiнних
паперiв
та
фондового
ринку
та
подавати
електронну
звiтнiсть
та/або
адмiнiстративнi
данi
до НКЦПФР
вiдповiдно до встановлених вимог.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
04.04.2019

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
3 000 000

5
6 738 993

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
44,52

Предмет
правочину

7
Попереднє надання
згоди на вчинення
значних правочинiв,
прийняття рiшень

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
05.04.2019

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
https://ksoe.com.ua/sh
areholders/actioneram
/

про вчинення яких
вiднесено до
компетенцiї
Загальних зборiв
акцiонерiв та якi
будуть вчинятись
Товариством
протягом одного
року з дати
прийняття цього
рiшення у ходi
фiнансовогосподарської
дiяльностi, а саме:
- укладення
договорiв (вчинення
правочинiв) щодо
встановлення
грошових
зобов'язань особи
перед Товариством
граничною
сукупною вартiстю
кожного договору
(правочину) до 3
000 млн. грн., при
обов'язковому
попередньому
погодженнi iз
Наглядовою радою
Товариства;
Опис:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) вiд 04.04.2019р. (Протокол вiд 04.04.2019р. ) попередньо надано згоду на вчинення
значних правочинiв, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством. Гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 6 738 993 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 44,52 %. Загальна кiлькiсть голосуючяих акцiй - 177 799 561 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 171 105 693 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 169 077 318
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 2 028 375 штук.
2
04.04.2019
Загальнi збори
3 000 000
6 738 993
44,52
Попереднє надання
05.04.2019
https://ksoe.com.ua/sh
акцiонерiв
згоди на вчинення
areholders/actioneram
значних правочинiв,
/
прийняття рiшень

про вчинення яких
вiднесено до
компетенцiї
Загальних зборiв
акцiонерiв та якi
будуть вчинятись
Товариством
протягом одного
року з дати
прийняття цього
рiшення у ходi
фiнансовогосподарської
дiяльностi, а саме:
- укладання
договорiв (вчинення
правочинiв) щодо
встановлення
грошових
зобов'язань
Товариства перед
особою граничною
сукупною вартiстю
кожного договору
(правочину) до 3
000 млн. грн., при
обов'язковому
попередньому
погодженнi iз
Наглядовою радою
Товариства.
Опис:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) вiд 04.04.2019р. (Протокол вiд 04.04.2019р.) попередньо надано згоду на вчинення
значних правочинiв, а саме: укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою. Гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 6 738 993 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 44,52 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177 799 561 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 171 105 693штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 169 077 318
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 2 028 375 штук.

КОДИ

Підприємство
Акцiонерне товариство "Херсонобленерго"
Територія
Херсонська область, Суворовський р-н
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
Розподілення електроенергії
діяльності
Середня кількість працівників: 2378
Адреса, телефон: 73000 мiсто Херсон, Пестеля, 5, 0552 26-45-14
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

31.12.2019

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

05396638
6510136900

за КОПФГ

230

за КВЕД

35.13

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1801001

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

3 004
6 349
( 3 345 )
120 351
6 113 005
589 952 874
( 583 839 869 )
0
0
(0)
0
0
(0)

3 502
7 420
( 3 918 )
167 709
5 933 653
590 227 153
( 584 293 500 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
54 996
0
0
0

0
4 686
0
0
0

1065

0

0

Код
рядка

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
6 291 356

0
6 109 550

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

71 892
66 020
5 797
0
75
0
0
0

111 392
98 533
12 783
0
76
0
0
0

1125

194 995

23 529

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

66 531
0
0
0
0
49 219
0
93 230
9
93 221
283
0

125 019
5 885
5 885
176
0
27 286
0
73 543
7
73 536
16 341
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
60 765
536 915

0
0
0
0
80 045
463 216

1200

0

0

1300

6 828 271

6 572 766

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

44 724
0
4 908 071
16 568
0
0
8 268
-554 114
(0)
(0)

44 724
0
4 907 561
16 568
0
0
8 268
-624 831
(0)
(0)

Код
рядка

Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
4 423 517
4 352 290
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
942 312
872 776
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
53 421
27 591
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
995 733
900 367
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
761 427
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
23 865
23 865
товари, роботи, послуги
1615
101 353
44 173
розрахунками з бюджетом
1620
19 393
18 579
у тому числі з податку на прибуток
1621
10 700
0
розрахунками зі страхування
1625
4 479
7 054
розрахунками з оплати праці
1630
16 645
27 219
одержаними авансами
1635
329 017
411 054
розрахунками з учасниками
1640
31 236
31 235
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
27 670
36 773
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
93 936
720 157
Усього за розділом IІІ
1695
1 409 021
1 320 109
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
6 828 271
6 572 766
Примітки: : Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
вiд 16.07.99р. №996-XIV з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена центральною бухгалтерiєю АТ <Херсонобленерго> вiдповiдно до
норм чинного законодавства.
Датою переходу на МСФЗ компанiя вважає 01.01.2012. Баланс складено станом на 31.12.2019р. за
вимогами МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Вся
фiнансова iнформацiя, що представлена в Українських гривнях, округляється до найближчої тисячi.

Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi
спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту
за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату.
Керівник

Сафронов I.М.

Головний бухгалтер

Косовська С.В.
КОДИ

Підприємство

Акцiонерне товариство "Херсонобленерго"

Дата

25.12.2019

за ЄДРПОУ

05396638

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут

1801003

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

1 441 066

4 013 963

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 483 273 )
(0)

( 3 723 321 )
(0)

2090

0

290 642

2095

( 42 207 )

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
76 628

0
0
0
180 802

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150

( 92 930 )
(0)

( 85 206 )
(0)

Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2180

( 26 812 )

( 67 703 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

318 535

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

( 85 321 )
2
1 332
6 070
0
( 7 556 )
(0)
( 1 283 )
0

(0)
2
2 126
89 180
0
( 64 583 )
(0)
( 61 249 )
0

2290

0

284 011

2295
2300

( 86 756 )
15 416

(0)
19 430

2305

0

0

2350

0

303 441

2355

( 71 340 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
4 949 266
0
0

0

0

0
0

0
4 949 266

(0)

(0)

0
-71 340

4 949 266
5 252 707

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520

3
538 244
391 843
83 923
517 533
68 130

За аналогічний
період
попереднього
року
4
94 504
331 574
72 119
149 183
124 313

Разом

2550
1 599 673
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Код
рядка

Назва статті

За звітний
період

771 693
За аналогічний
період
попереднього
року
4
178 895 040
178 895 040
1,696200

1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
2600
178 895 040
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
178 895 040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
-0,398780
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
-0,398780
1,696200
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Фiнансовi результати Товариства за звiтний перiод вiдображено згiдно вимог П(С)БО № 3
"Звiт про фiнансовi результати"(Звiт про сукупний дохiд) i побудованi на реальних даних бухгалтерського
облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої
облiкованої полiтики пiдприємства.
Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Вся
фiнансова iнформацiя, що представлена в Українських гривнях, округляється до найближчої тисячi.
Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi
спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту
за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються в звiтi про фiнансовi
результати за перiод.
Керівник

Сафронов I.М.

Головний бухгалтер

Косовська С.В.
КОДИ

Підприємство

Акцiонерне товариство "Херсонобленерго"

Дата

01.01.2020

за ЄДРПОУ

05396638

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників

1801004

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015

1 418 337
313
0
12 237
0
686 098

3 297 934
1
0
175 757
0
1 327 395

Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3020

3 277

321

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

11
0
581
0
0
101 053

0
0
0
0
0
24 997

3100
3105
3110
3115
3116

( 578 465 )
( 308 217 )
( 83 421 )
( 265 653 )
(0)

( 3 532 020 )
( 265 671 )
( 72 702 )
( 210 703 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118
3135
3140
3145

(0)
( 366 365 )
( 143 762 )
(0)

(0)
( 353 588 )
( 3 997 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 198 243 )
277 781

(0)
( 57 497 )
330 227

3200
3205

1 100
0

12 839
0

3215
3220
3225
3230

0
1 332
0
0

0
2 126
0
0

3235

0

0

3250

2

1

3255
3260
3270
3275

(0)
( 351 243 )
(0)
(0)

( 1 000 )
( 207 956 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-348 809

(0)
-193 990

3300
3305

0
735 264

0
24 993

3310

0

0

Інші надходження
3340
62 000
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 732 355 )
( 24 993 )
Сплату дивідендів
3355
(1)
( 30 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 11 118 )
( 71 913 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
53 790
-71 943
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-17 238
64 294
Залишок коштів на початок року
3405
93 230
28 895
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-2 450
41
Залишок коштів на кінець року
3415
73 542
93 230
Примітки: Товариство звiтує про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, застосовуючи прямий метод,
згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи
валових виплат грошових коштiв.
Методика заповнення "Звiту про рух грошових коштiв" (за прямим методом) полягала у визначеннi його
показникiв, згiдно з вимогами П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв".
Керівник

Сафронов I.М.

Головний бухгалтер

Косовська С.В.
КОДИ

Підприємство

Акцiонерне товариство "Херсонобленерго"

Дата

08.01.2020

за ЄДРПОУ

05396638

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2019 рік
Форма №3-н
Код за ДКУД
Стаття
1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної

Код
рядка

За звітний період

1801006

За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

видаток

2

надходження
3

3500

0

0

0

0

3505

0

Х

0

Х

3510

0

0

0

0

3515

0

0

0

0

3520

0

0

0

0

4

діяльності та інших не грошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
(витрати) від первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

0

Х

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

3195

0

0

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200

0

X

0

X

3205

0

Х

0

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

0

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

0

0

0

3300

0

Х

0

Х

3305

0

Х

0

Х

3310

0

Х

0

Х

3340

0

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

Х

0

Х

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0

Керівник

Сафронов I.М.

Головний бухгалтер

Косовська С.В.

Підприємство

Акцiонерне товариство "Херсонобленерго"

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення

2
4000
4005

3
44 724
0

4
5 916 476
0

5
16 568
0

6
8 268
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-699 538
0

4010
4090
4095

0
0
44 724

-1 008 405
0
4 908 071

0
0
16 568

0
0
8 268

145 424
0
-554 114

4100

0

0

0

0

-71 340

4110

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Не

Внески учасників:
4240
0
0
0
0
0
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
капіталу
Вилучення капіталу:
4260
0
0
0
0
0
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
-510
0
0
623
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295
0
-510
0
0
-70 717
Залишок на кінець року
4300
44 724
4 907 561
16 568
8 268
-624 831
Примітки: Звiт про власний капiтал складений на пiдставi залишкiв та оборотiв вiдповiдних рахункiв
облiку Товариства, ув"язаний з балансом Товариства. Методика заповнення вiдповiдає вимогам
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал".
Керівник

Сафронов I.М.

Головний бухгалтер

Косовська С.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
АТ " ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2019 р.
(в тисячах українських гривень)
Загальна iнформацiя
Акцiонерне товариство "Херсонобленерго" ("Херсонобленерго" або "Компанiя") зареєстроване
згiдно з чинним законодавством України. Спочатку, Компанiя була створена як державне
пiдприємство i стала вiдкритим акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства України
згiдно з Указом Президента України № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному
комплексi України" вiд 04 квiтня 1995 року i з Наказом № 140 Мiнiстерства енергетики i
електрифiкацiї України вiд 01 серпня 1995 року. В рамках програми приватизацiї в Українi
Компанiя була приватизована 12 лютого 1997 згiдно з Наказом № 7 - ДП Фонду державного
майна України як Державна акцiонерна Енергопостачальна компанiя. 29 грудня 1998 у зв'язку зi
змiною назви Компанiя була перереєстрована як Вiдкрите акцiонерне товариство
"Херсонобленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. У травнi 2001 року Фонд
державного майна України провiв тендер iз продажу контрольного пакета акцiй Компанiї. В
результатi тендеру основним акцiонером Компанiї став приватний iнвестор.
17 березня 2011 у зв'язку зi змiною назви Компанiя була перереєстрована як Публiчне
Акцiонерне Товариство "Енергопостачальна компанiя" Херсонобленерго" згiдно з рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв.
26 квiтня 2017 року Компанiя була перереєстрована як Приватне Акцiонерне Товариство
"Енергопостачальна компанiя" Херсонобленерго " згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв.
03 травня 2018 року Компанiя була перереєстрована як Акцiонерне Товариство
"Херсонобленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Основною дiяльнiстю Компанiї до 2019 року була поставка електроенергiї фiзичним та
юридичним особам в Херсонськiй областi, України. Компанiя купувала електроенергiю у ДП
"Енергоринок" з подальшою її реалiзацiєю.
Основною дiяльнiстю Компанiї з 2019 року є надання послуг з розподiлу електроенергiї в
Херсонськiй областi та на територiї України.
У 2019 роцi Компанiя використовувала лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi
згiдно Постанови НКРЕКП вiд 20.11.2018 р. № 1469.
Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi.
Юридична адреса Компанiї: Україна, м. Херсон, вул. Пестеля 5.
Основи пiдготовки фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi ("МСФЗ").
З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року,
згiдно з вимогами українського законодавства компанiєю було застосовано форми фiнансової
звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73.
Основа складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною
вартiстю, за винятком основних засобiв i фiнансових активiв, доступних для продажу, якi
оцiнюються за переоцiненою та справедливої вартiстю, вiдповiдно.

У фiнансової звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод.
Функцiональна валюта та валюта звiтностi
Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї.
Уся фiнансова iнформацiя, представлена в Українських гривнях, округлюється до найближчої
тисячi, якщо не зазначене iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй
валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення
операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у
функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi
вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод.
Суттєва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
Дана фiнансова звiтнiсть базується на принципi безперервностi дiяльностi Компанiї, що
передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi пiдприємства.
Водночас, iснують наступнi подiї та обставини, якi вимагали, щоб керiвництво уважно оцiнило
здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi i прийняло мiри, щоб
переконатися, що Компанiя має достатнє фiнансування.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, Компанiя отримала збиток в сумi 73 190 тисяч
гривень (2018: чистий прибуток у сумi 158 017 тисяч гривень (за даними фiнансової звiтностi за
2018 рiк). Також, станом на 31 грудня 2019 р. поточнi зобов'язання Компанiї перевищують її
поточнi активи на 872 106 тисяч гривень. (2018: 921 133 тисяч гривень (за даними фiнансової
звiтностi за 2018 рiк)).
Цi умови вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може вплинути на здатнiсть
Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, оскiльки неможливо достовiрно
оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть
i структуру її операцiй iз споживачами та постачальниками. Все ж на поточний момент
залишається певна невизначенiсть з приводу ситуацiї у схiдних регiонах України, в яких урядовi
вiйська проводять антитерористичну операцiю, а також в Автономнiй Республiцi Крим, яку було
анексовано Росiйською Федерацiєю.
На дату затвердження фiнансової звiтностi українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi,
ускладненому вiйськовим конфлiктом на сходi України i невизнаним вiддiленням Автономної
республiки Крим. Уряд України не полишає спроб проведення комплексних структурних
реформ, якi мають на метi усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних фiнансах та
управлiннi, боротьбу з корупцiєю, удосконалення судової системи, тощо та, в кiнцевому
пiдсумку, створення умов для економiчного зростання в країнi. Керiвництво стежить за станом
розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких
негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй у
полiтичних, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно
впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї у такий спосiб, що наразi не
може бути визначений.
Разом з тим, Товариство є оператором системи розподiлу. Практично всi електричнi мережi в
областi належать Товариству. Без електричної енергiї господарський комплекс областi не зможе
функцiонувати. Таким чином перспективи безперервної дiяльностi на тривалий час є реальними.
Зважаючи на вищезазначене, керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для
пiдтримки стiйкостi та використання всiх наявних можливостей для розвитку бiзнесу Компанiї в
нинiшнiх умовах.
Основнi положення облiкової полiтики
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до усiх перiодiв, поданих у цiй
фiнансовiй звiтностi.
Облiк iнфляцiї
До 2001 року Україна розглядалася як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. Для вiдповiдностi
вимогам МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у фiнансовiй звiтностi повиннi

були використовуватися суми, вираженi в одиницi вимiру, що дiяла на звiтну дату. Починаючи з 1
сiчня 2001 року, Україна бiльше не розглядається як країна з гiперiнфляцiйною економiкою.
Вiдповiдно до вимог МСБО 29, для врахування ефекту гiперiнфляцiї, яка мала мiсце в Українi до
2000 року, необхiдно робити перерахунок немонетарних активiв, зобов'язань i власного капiталу
Компанiї станом на 31.12.1999 року.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання майбутнiх
економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Компанiї за первiсною
вартiстю (собiвартiстю), коли вони стають придатними для використання у визначений спосiб.
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, мiстять лiцензiї на програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на
придбання i впровадження цього програмного забезпечення.
Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується метод прямолiнiйного нарахування
амортизацiї протягом термiну корисного використання. Термiн корисної експлуатацiї
нематерiальних активiв складає до 10 рокiв амортизується протягом очiкуваного термiну
корисного використання, який не перевищує 10 рокiв, лiцензiї
протягом термiну дiї.
Незавершене капiтальнi iнвестицiї мiстить витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням
нематерiальних активiв та не амортизуються до моменту, коли нематерiальнi активи доведенi до
стану, придатного до використання.
Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю, за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi за їхньою наявностi.
Оцiнка основних засобiв здiйснюється з достатньою регулярнiстю для того, щоб справедлива
вартiсть переоцiненого активу суттєво не вiдрiзнялася вiд його балансової вартостi.
Станом на 30 вересня 2018 року основнi засоби були оцiненi незалежною професiйною
компанiєю - оцiнювачем "Унiверсальна консалтiнгова група" (Київ, Україна), з використанням
ринкової вартостi або амортизованої вартостi замiщення для тих виробничих активiв, для яких
не iснує активного ринку.
При вiдображеннi результатiв переоцiнки активiв станом на звiтну дату за групами "будiвлi" та
"передавальнi пристрої", накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з
одночасним зменшенням валової балансової вартостi активу, i потiм чиста сума дооцiнюється до
переоцiненої вартостi активу. При переоцiнцi груп "транспортнi засоби", "офiсне обладнання" та
"iнше" валова балансова вартiсть активiв та накопичений знос змiнюється прямо пропорцiйно
змiненню балансової вартостi активу.
Незавершене будiвництво мiстить витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням основних
засобiв, включаючи вiдповiднi змiннi накладнi витрати, понесенi в результатi будiвництва.
Якщо об'єкти основних засобiв включають основнi частини, що мають рiзнi строки корисного
використання, цi частини враховуються як окремi об'єкти основних засобiв.
Компанiя капiталiзує витрати на позики, що мають безпосереднє вiдношення до придбання,
будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частина вартостi даного активу.
Витрати на капiталiзацiю мiстять основнi витрати на модернiзацiю та замiну основних засобiв,
що продовжують строк корисної експлуатацiї активiв або збiльшують їхню здатнiсть генерувати
дохiд. Витрати на ремонт та обслуговування, що не вiдповiдають зазначеним критерiям
капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у тому перiодi, в якому
вони були понесенi. Компанiя капiталiзує витрати на позики, що мають безпосереднє
вiдношення до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частину
вартостi цього активу.
Згiдно з Державним Актом, Компанiя має право на постiйне користування землею, на якiй вона
розташована, i сплачує податок на землю, який щорiчно розраховується державою виходячи iз
загальної площi та використання землi. Земля є власнiстю держави i тому не включається до

активiв Компанiї. Офiцiйного договору на оренду землi не iснує, що є звичайною практикою для
(колишнiх) державних пiдприємств України.
Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом таких очiкуваних
строкiв корисної служби вiдповiдних активiв:
Будiвлi та передавальне обладнання 10-50 рокiв
Машини та обладнання
5-20 рокiв
Транспортнi засоби 5-20 рокiв
Iнше 5-20 рокiв
Дооцiнка балансової вартостi в результатi переоцiнки основних засобiв вiдноситься на резерв
переоцiнки, що вiдображається в роздiлi "власний капiтал" звiту про фiнансовий стан, крiм тiєї
частини, в якiй вона змiнює зменшення переоцiнки того ж активу, ранiше визнаного у прибутках
або збитках, i ця частина визнається як прибуток або збиток. Уцiнка балансової вартостi
визнається в прибутках або збитках, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує
дооцiнку балансової вартостi цих же активiв у попередньому перiодi i вiдноситься на резерв
переоцiнки.
Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiковується у
нерозподiлений прибуток.
Витрати на капiталiзацiю мiстять основнi витрати на модернiзацiю та замiну основних засобiв,
що продовжують строк корисної експлуатацiї активiв або збiльшують їхню здатнiсть генерувати
дохiд. Витрати на ремонт та обслуговування, що не вiдповiдають зазначеним критерiям
капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у тому перiодi, в якому
вони були понесенi.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого
використання не очiкується отримання економiчних вигод. Прибуток або збиток вiд вибуття
активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою
вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому
визнання активу припиняється.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв,
аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року i коректуються за необхiднiстю.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв Компанiї оцiнена як нульова, тому що Компанiя
використовуватиме активи до кiнця їхнього фiзичного iснування.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Одиницею, яка генерує грошовi кошти є вся сукупнiсть всiх активiв Компанiї. На кожну звiтну
дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки
iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi,
Компанiя оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування
активу - це бiльша з наступних величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує
грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i вартостi використання активу. Сума
очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, якi не
генерують надходження грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд надходжень, що
генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує
його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i
списується до вартостi вiдшкодування. Пiд час оцiнки вартостi використання, майбутнi грошовi
потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну
ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi активу. Збитки вiд зменшення
корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод в складi тих категорiй витрат,
якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася або зменшенням залишку капiталу
по дооцiнцi основних засобiв, якщо ранiше такий об'єкт було дооцiнено.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується
сума вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки у

тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми
очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi.
У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до суми очiкуваного
вiдшкодування. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням
амортизацiї), за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попереднi роки не був визнаний
збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про фiнансовi
результати за перiод. Пiсля такої змiни вартостi майбутнi амортизацiйнi вiдрахування
коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за
вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Класифiкацiя фiнансових активiв
В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Компанiя здiйснює їх класифiкацiю та
визначає модель подальшої оцiнки.
Борговi фiнансовi активи Компанiя класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку вона використовує
для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором,
що iнiцiює фiнансовий iнструмент.
Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями:
- фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (AC);
- фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в
iншому сукупному доходi (FVOCI);
- фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку або збитку (FVTPL).
- Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає
обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:
- вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв, i
- його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi
являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену
частину основної суми.
При первiсному визнаннi iнструментiв капiталу, якi не призначенi для торгiвлi, Компанiя може
безповоротно вибрати вiдображати подальшi змiни справедливої вартостi в iншому сукупному
доходi, тобто вiднести такi iнструменти до категорiї оцiнки за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI). Цей вибiр робиться
окремо для кожного фiнансового iнструмента.
Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю
або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Компанiя проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi
портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння
бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу.
При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної суми
i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), Компанiя аналiзує договiрнi
умови фiнансового iнструмента, а саме - чи мiстить фiнансовий актив яку-небудь договiрну
умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв так, що
фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дольовi iнструменти,
наявнi для продажу якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Рекласифiкацiя фiнансових активiв
Рекласифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється перспективно виключно у випадку змiни

бiзнес-моделi, в рамках якої вони утримуються. Фiнансовi зобов'язання та iнструменти капiталу,
а також фiнансовi активи, якi на вибiр Компанiї при початковому визнаннi були класифiкованi до
моделi облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки не пiдлягають рекласифiкацiї.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за виключенням:
1) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки;
2) фiнансових зобов'язань, якi виникають у разi, коли передавання фiнансового активу не
вiдповiдає умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участi;
3) договорiв фiнансової гарантiї, авалю, поруки;
4) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а
також процентнi кредити та позики.
Первiсне визнання та подальша оцiнка фiнансових iнструментiв
Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки при первiсному визнаннi вiдображаються за справедливою вартiстю без
урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв
вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення.
Усi iншi фiнансовi iнструменти пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою
вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. Витрати на операцiю та iншi платежi, що
безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, вiдображаються на рахунках
дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
До витрат на операцiю належать комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам i дилерам,
збори органам регулювання, фондовим бiржам, податки та держмита тощо.
Витрати на операцiю та комiсiйнi доходи, що є невiд'ємною частиною дохiдностi фiнансового
iнструменту, визнаються в складi фiнансового iнструменту i враховуються при розрахунку
ефективної вiдсоткової ставки за таким фiнансовим iнструментом.
При первiсному визнаннi Компанiя оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною
операцiї - це сума вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкує отримати в обмiн на передання
обiцяних товарiв або послуг покупцю, виключаючи суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн, якщо
торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування (коли
встановленi угодою дати платежiв надають покупцю чи продавцю суттєвi вигоди вiд реалiзацiї
продукцiї).
За борговим фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки в iншому сукупному доходi, прибутки або збитки визнаються у складi iншого
сукупного доходу до дати припинення його визнання або рекласифiкацiї, за виключенням
процентних доходiв, нарахованих за методом ефективної вiдсоткової ставки, прибуткiв або
збиткiв вiд його знецiнення та прибуткiв або збиткiв вiд змiни офiцiйного курсу гривнi до
iноземних валют. Визнання оцiночного резерву за таким активом не змiнює величину його
справедливої вартостi.
Переоцiнка фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки у iншому сукупному доходi, здiйснюється пiсля нарахування процентiв та
амортизацiї дисконту/премiї, формування оцiночного резерву за кредитними ризиками.
В момент припинення визнання фiнансового активу, що оцiнюється за справедливою вартiстю з
визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, накопичена сума переоцiнки не
рекласифiкується з iншого сукупного доходу в прибутки або збитки.
Фiнансовi гарантiї та зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової пiд час первiсного
визнання оцiнюються за справедливою вартiстю.
В подальшому зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової та фiнансовi гарантiї
оцiнюються за найбiльшою з двох таких величин - сумою оцiночного резерву пiд очiкуванi
кредитнi збитки та сумою справедливої вартостi фiнансового зобов'язання за мiнусом

амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його визнання.
Зменшення корисностi - Фiнансовi активи, зобов'язання з надання позик i договори фiнансової
гарантiї
Модель зменшення корисностi застосовується до фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:
- фiнансовi активи, що є борговими iнструментами;
- дебiторська заборгованiсть за договорами оренди;
- зобов'язання з надання позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї.
За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається.
Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки повиннi визнаватися в сумi, що дорiвнює або очiкуваним
кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, або очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї
iнструмента.
Компанiя застосовує спрощений пiдхiд та визнає резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за
дебiторською заборгованiстю, договiрними активами та дебiторською заборгованiстю за
договорами оренди в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї
iнструмента, не залежно вiд наявностi суттєвого компонента фiнансування.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає рiзницю мiж контрактними грошовими
потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Компанiя очiкує отримати.
Потiм збиток дисконтується з наближенням до первiсної ефективної процентної ставки активу.
Компанiя роздiлила фiнансовi активи на основi загальних характеристик кредитного ризику,
таких як: тип фiнансового iнструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника чи емiтента,
дати первiсного визнання фiнансового активу, та застосувала до них iсторичний вiдсоток
кредитних збиткiв, що базується на досвiдi Компанiї щодо виникнення таких збиткiв,
скоригованого на специфiчнi фактори для боржникiв та загальних економiчних умов.
Списання
Списання валової балансової вартостi фiнансового iнструменту за рахунок сформованого
резерву вiдбувається пiсля визнання його безнадiйним, наявностi сформованого резерву пiд
очiкуванi кредитнi збитки, та одночасного виконання iнших передумов, визначених вимогами
чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Компанiї.
Припинення визнання i модифiкацiя договору
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається якщо:
а) строк дiї прав на грошовi потоки, що визначенi умовами договору фiнансового активу,
закiнчується;
б) передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям припинення;
в) списання фiнансового активу за рахунок резерву.
Контроль за переданим активом вiдсутнiй, якщо сторона, якiй цей актив передається, має
реальну змогу його продати непов'язанiй третiй сторонi та може здiйснити цей продаж в
односторонньому порядку без необхiдностi встановлювати додатковi обмеження щодо такого
передавання.
Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, визнання такого активу припиняється,
iнакше, у разi збереження контролю за фiнансовим активом, продовжується його визнання у
межах подальшої участi в ньому.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу, визначеною на дату припинення
визнання, та сумою отриманої компенсацiї (в тому числi величину отриманого нового активу за
вирахуванням величини прийнятого зобов'язання), вiдображається як доходи або витрати вiд
припинення визнання.
Фiнансове зобов'язання або його частина, припиняє визнаватись якщо таке зобов'язання
погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився.
Будь-якi витрати або винагороди є доходами/витратами вiд припинення визнання, якщо обмiн
борговими фiнансовими зобов'язаннями або змiна умов за фiнансовим зобов'язанням
вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та

визнання нового фiнансового зобов'язання.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового
зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сумою сплаченої компенсацiї є
доходами/витратами вiд припинення визнання.
Процентнi доходи
Компанiя визнає за фiнансовими iнструментами процентний дохiд/витрати за ефективною
ставкою вiдсотка протягом перiоду вiд дати їх початкового визнання до дати припинення
визнання (продаж, погашення), рекласифiкацiї.
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю,
визнаються за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi за виключенням:
1) придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для таких фiнансових активiв
застосовується ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до
амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання;
2) фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними знецiненими фiнансовими активами,
але якi в подальшому стали знецiненими фiнансовими активами. У випадку таких фiнансових
активiв Компанiя має застосовувати ефективну процентну ставку до амортизованої собiвартостi
фiнансового активу у наступних звiтних перiодах.
Коригування процентних доходiв за фiнансовим активом на третьому рiвнi кредитного ризику
проводиться в кореспонденцiї з рахунками, призначеними для облiку оцiночних резервiв пiд
очiкуванi кредитнi збитки.
Оцiнка справедливої вартостi
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у
фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на
основi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в
цiлому:
- Рiвень 1 - Цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або
зобов'язання
- Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано;
- Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних даних, що
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi.
У випадку активiв i зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй
основi, Компанiя визначає необхiднiсть їх переведення мiж рiвнями iєрархiї, повторно
аналiзуючи класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для
оцiнки справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду.
Керiвництво Компанiї визначає полiтику i процедури для перiодичної оцiнки справедливої
вартостi фiнансових активiв, що не котируються, наявних для продажу. Для переоцiнки
основних засобiв залучаються зовнiшнi оцiнювачi. Рiшення про залучення зовнiшнiх оцiнювачiв
приймається з достатньою регулярнiстю. В якостi критерiїв вiдбору застосовуються знання
ринку, репутацiя, незалежнiсть та вiдповiднiсть професiйним стандартам. На кожну звiтну дату
керiвництво компанiї аналiзує змiни вартостi активiв i зобов'язань, якi необхiдно повторно
проаналiзувати i повторно оцiнити вiдповiдно до облiкової полiтикою. У рамках такого аналiзу
керiвництво перевiряє основнi вихiднi данi, якi застосовувалися пiд час останньої оцiнки,
шляхом порiвняння iнформацiї, використовуваної при оцiнцi, з договорами та iншими
доречними документами.
Керiвництво та зовнiшнi оцiнювачi також порiвнюють змiни справедливої вартостi кожного
активу i зобов'язання з вiдповiдними зовнiшнiми джерелами з метою визначення
обгрунтованостi змiн.
Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Компанiя класифiкувала активи та
зобов'язання на основi їх характеру, притаманним їм характеристикам i ризикам, а також
застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище.

Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi.
Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами
обмiну, що переважає на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання,
деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинними на звiтну
дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi
прибутки та збитки. Немонетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi
вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на
дату здiйснення операцiї.
Курси обмiну гривнi вiдносно основних валют, якi застосовувалися при пiдготовцi фiнансової
звiтностi станом на 31грудня 2019 та 31 грудня 2018 рокiв, представленi таким чином:
31-12-2019
Долар США 23,6862
Євро
26,4220

31-12-2018
27,688264
37,714138

Грошi та їх еквiваленти
До грошей та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних рахунках в
банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi
суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Запаси
Запаси оцiнюються за найменшим iз двох показникiв: собiвартостi або чистої вартiстю
реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу iдентифiкованої
вартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Запаси перiодично переглядаються, сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту
вартiсть їх реалiзацiї (уцiнка запасiв), та вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не
вистачає) запасiв списуються на витрати звiтного перiоду.
Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi
Компанiєю контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi
економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi Компанiєю. Iншi аванси списуються за
рахунок прибуткiв та збиткiв при отриманнi товарiв або послу, що вiдносяться до них. За
наявностi ознак того, що активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть
отриманi, балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення
вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до довгострокових
активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк i
пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений
до категорiї необоротних активiв.
Акцiонерний капiтал
Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою,
якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi
акцiї Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти.
Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток включає суми накопичених прибуткiв та збиткiв за весь перiод
дiяльностi.
Капiтал у дооцiнках
Капiтал у дооцiнках формується при переоцiнцi груп основних засобiв. При припиненнi
визнання активу частину резерву з переоцiнки основних засобiв, що вiдноситься до вибуваючих
активiв, перекласифiкується в нерозподiлений прибуток.

Дивiденди
Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично об?рунтованою. У разi виплати
остаточних дивiдендiв, їхнє визнання здiйснюється у момент затвердження акцiонерами на
загальних зборах.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен
здiйснювати на користь своїх працiвникiв вiдрахування до Державного пенсiйного фонду у
виглядi єдиного соцiального внеску, розрахованого як процентна частка вiд загальної суми
заробiтної плати. Ця пенсiйна програма є програмою з визначеним внеском. Зазначенi суми
визнаються витратами в перiодi їх нарахування.
Також Компанiя уклала контракт з недержавним Пенсiйним фондом, до якого здiйснює
щомiсячнi вiдрахування у розмiрi не бiльше 1.00 грн. в мiсяць за кожного працiвника. Ця
пенсiйна програма є програмою iз встановленими внесками. Цi витрати у звiтi про сукупнi
прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата.
Аванси, отриманi вiд замовникiв
Аванси, отриманi вiд замовникiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом
вiдображаються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi
на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою
вiдображаються як витрати у звiтi про сукупний дохiд за перiод з використанням прямолiнiйного
методу списання таких витрат протягом строку оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли
iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють
у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена.
Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть
вiдтоку ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне),
яке виникло у результатi минулої подiї, є значна ймовiрнiсть того, що для погашення
зобов'язання буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми
такого зобов'язання. Якщо Компанiя припускає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх
резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але
тiльки у тому разi, якщо отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься
до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням
вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються за
поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це може бути застосовано, ризики,
характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення
резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Податок на прибуток
Поточний податок
Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою,
передбачуваною до отримання як вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, якi застосовуються для
розрахунку цiєї суми, - це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей
фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги у податковому облiку.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первинного визнання гудвiлу або
активу, або зобов'язання у господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент
здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподаткований прибуток
або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, якi пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi та
асоцiйованi пiдприємства, та з часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя
може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна
ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в недалекому майбутньому.
Податок на прибуток
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями i
перенесенням на наступнi перiоди невикористаного податкового кредиту та податкових збиткiв,
якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати
тимчасову рiзницю, а також використовувати податковi кредити i податковi збитки, перенесенi на
наступнi перiоди, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає у результатi
первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням
компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на
оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а
також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки
якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде
отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову
рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання
звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання
достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або усю суму
такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи
переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає
ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть
реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на пiдставi дiючих або
оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i
положень податкового законодавства. Вiдстрочений податок, який належить до статей, визнаних
не у складi прибутку чи збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi
вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, якi покладенi в їхню основу, або у
складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Вiдстроченi податковi активи та
вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного юридичного
права зарахувати поточнi податковi активи у рахунок поточних податкових зобов'язань i якщо
вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той же
суб'єкт господарювання.
Для розрахунку податку на прибуток з 1 сiчня 2014 року застосовується ставка податку на
прибуток 18%.
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Компанiя використовувала
ставки податку, якi, як очiкується, дiятимуть у перiод сторнування тимчасових рiзниць, якi
призвели до виникнення вiдповiдних вiдкладених податкових активiв i зобов'язань.
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї та надання послуг з розподiлу електроенергiї визнається за
принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди,

пов'язанi з проведенням операцiї, i сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд
визнається за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Сума доходу визначається на пiдставi застосування тарифiв на реалiзацiю електроенергiї та
послуг з розподiлу, затверджених Нацiональною комiсiєю регулювання у сферах
електроенергетики та комунальних послуг України. Методика визначення тарифiв заснована,
головним чином, на сумi виробничiй собiвартостi i затвердженому коефiцiєнтi прибутку. Такий
процес визначення тарифiв може також пiдпадати пiд вплив соцiально-полiтичних чинникiв.
Процентний дохiд
Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних
фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що доступнi для продажу, процентний дохiд або
витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка, який точно дисконтує
очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку
використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої
балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання.
Процентний дохiд включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупний дохiд.
Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами i позиками.
Сегменти
Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Компанiя надає послуги з
розподiлу електричної енергiї не побутовим споживачам та постачальникам електроенергiї на
територiї України.
Подiї пiсля звiтної дати
Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску та якi
надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i якi не впливають на фiнансову
звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi
подiї суттєвi.
Компанiя вiдображає в облiку витрати на амортизацiю суми дисконту довгострокової
кредиторської заборгованостi та поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями
перед ДП "Енергоринок", та зобов'язань з переведення боргу на рахунку 4410 "Прибуток
(збиток) минулих рокiв". Таким чином на амортизацiю суми дисконту вiдбувається коригування
валюти балансу шляхом перерахування залишкiв зобов'язань та власного капiталу на початок
звiтного перiоду.
Компанiя вiдображає перерахунок нарахувань минулих рокiв абонентам за спожиту електричну
енергiю на рахунку 4410 "Прибуток (збиток) минулих рокiв" з одночасним коригуванням валюти
балансу шляхом перерахування залишкiв на початок звiтного перiоду. Такi коригування
зменшують нарахування за спожиту електроенергiю та одночасно збiльшують нарахування
субсидiй та льгот.
У разi, якщо заборгованiсть, яка була визнана сумнiвною у попереднiх звiтних перiодах з
нарахуванням резерву сумнiвних боргiв, погашається у поточному перiодi, Компанiя коригує
резерв сумнiвних боргiв з застосуванням рахунку 4410 "Прибуток (збиток) минулих рокiв" з
одночасним коригуванням валюти балансу шляхом перерахування залишкiв на початок звiтного
перiоду.
Суттєвi облiковi оцiнки та судження
Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва винесення суджень та
визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на
вiдображенi у звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття
iнформацiї про умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i
оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних
коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi
припущення та оцiнки.

Допущення i оцiннi значення Компанiї заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму
розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення
вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних
Компанiї обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
Оцiнка фiнансових iнвестицiй
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у
звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона
визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових
потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя,
отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли це не уявляється практично
здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi.
Судження мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i
волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу
вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
У разi, якщо справедливу вартiсть фiнансових iнвестицiй визначити неможливо, або це потребує
значних витрат , компанiя оцiнює їх за собiвартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення
Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв на пiдставi переоцiнки
Компанiя повинна перiодично, як це запропоновано керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх
основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням
методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними Стандартами Оцiнки, такими як: метод облiку за
вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), прибутковий метод.
Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв
Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх
корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того
перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на
предмет подальшої вiдповiдностi.
Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi
Керiвництво оцiнює збитки вiд знецiнення шляхом оцiнки можливостi погашення дебiторської
заборгованостi на основi аналiзу окремих дебiторiв. Факти, що приймаються до уваги в ходi
оцiнки платоспроможностi окремих дебiторiв, враховують аналiз дебiторської заборгованостi за
строками виникнення, а також фiнансовий стан та iсторiю погашення заборгованостi
конкретними дебiторами. Якщо фактичне погашення заборгованостi виявиться меншим нiж за
оцiнкою управлiнського персоналу, Компанiя вiдображає в своєму облiку додатковi витрати у
зв'язку iз знецiненням заборгованостi.
Процентнi ставки, якi були застосованi до довгострокових зобов'язань
При вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв розрахунки справедливої вартостi
довгострокових зобов'язань ?рунтувалися на професiйних судженнях. Ефективна ставка
вiдсотка, що застосовувалась управлiнським персоналом з метою оцiнки таких фiнансових
iнструментiв була пiдтверджена незалежним оцiнювачам. Змiна ефективної процентної ставки,
яка використовувалась при розрахунках справедливої вартостi зобов'язань по реструктурованiй
заборгованостi по розрахунках за електроенергiю, на 2 % може мати значний вплив на фiнансову
звiтнiсть. Грошовi потоки, якi є незначними за вартiстю не дисконтуються, оскiльки вплив
дисконтування є несуттєвим.
Судовi розгляди
Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання
(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк
економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього зобов'язання, є ймовiрним, i
отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються,
iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi.
Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний момент визнана або
розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Компанiї.

Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва
Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає
невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб
оцiнити потребу у резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до
уваги при прийняттi рiшення про формування резерву, - характер судового процесу, вимоги або
оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес,
вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля дати складання
фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з
подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр
вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку.
Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет
Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а
також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть.
Компанiя не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими
органами.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаним податковим збиткам в тiй
мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути
зарахованi податковi збитки.
Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених
податкових активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Компанiї, якi
базувалися на iнформацiї, наданої керiвництвом на момент складання цiєї фiнансової звiтностi.
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Компанiєю
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi.
Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2019 року.
Нижче наведена iнформацiя щодо нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi
повиннi застосовуватись Компанiєю з 1 сiчня 2019 року.
МСФЗ 16 замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить
угода оренду", Роз'яснення ПКР 15 "Операцiйна оренда - заохочення" i Роз'яснення ПКР 27
"Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює
принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб
орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в звiтi про
фiнансовий стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди.
Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою
вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (наприклад, оренди з
термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо
орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування
базовим активом протягом термiну оренди (актив у формi права користування). Орендарi
зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по
амортизацiї активу в формi права користування.
Компанiя застосовує цей стандарт до всiх видiв оренди, включаючи оренду активiв з права
користування в суборенду, крiм:
а) орендних договорiв на розвiдування або використання корисних копалин, нафти, природного
газу та подiбних невiдновлювальних ресурсiв;
б) оренди бiологiчних активiв, що належать до сфери застосування МСБО 41 Сiльське
господарство, утримуваних орендарем;
в) послуг за угодами про концесiю, що належать до сфери застосування КТМФЗ 12 Послуги за
угодами про концесiю;
г) лiцензiйних договорiв щодо iнтелектуальної власностi, наданих орендодавцем, якi належать

до сфери застосування МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами; та
г) прав, утримуваних орендарем за лiцензiйними договорами, що належать до сфери
застосування МСБО 38 Нематерiальнi активи на такi види продукцiї, як кiнофiльми, вiдеозаписи,
п'єси, рукописи, патенти й авторськi права
Компанiя не застосовує МСФЗ 16 до оренди нематерiальних активiв, окрiм тих, що зазначенi в
параграфi 3?).
Компанiя не застосовує вимоги параграфiв 22 - 49 МСФЗ 16 до:
а) короткострокової оренди; та
б) оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (як описано в параграфах Б3 - Б8); та визнає
оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку
оренди.
Компанiя не застосовує МСФЗ 16 "Договори оренди" до договорiв орнди земельних дiлянок.
Застосування iнших МСФЗ
Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" - "Внесення змiн до програми, скорочення
програми або погашення зобов'язань за програмою"
Поправки розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до програми, скорочення
програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду.
Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змiн до програми, скорочення програми або
погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду, органiзацiя
повинна визначити вартiсть послуг поточного перiоду та чисту величину вiдсоткiв стосовно
решти перiоду пiсля внесення змiн до програми, її скорочення або повного погашення
зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних припущень i ставок дисконтування,
використаних для переоцiнки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою.
Данi поправки будуть застосовуватися тiльки у вiдношеннi майбутнiх змiн програми, її
скорочення або погашення зобов'язань за програмою.
Поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя застосовує МСФЗ 9 до довгострокових вкладень в
асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, до яких не застосовується метод пайової
участi, але якi, по сутi, складають частину чистих iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або
спiльне пiдприємство (довгостроковi вкладення). Мається на увазi, що до таких довгострокових
вкладень застосовується модель очiкуваних кредитних збиткiв за МСФЗ 9.
У поправках також пояснюється, що при застосуваннi МСФЗ 9 органiзацiя не бере до уваги
збитки, понесенi асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством або збитки вiд
знецiнення чистих iнвестицiй, визнанi в якостi коригувань чистої iнвестицiї в асоцiйовану
органiзацiю або спiльне пiдприємство, що виникають внаслiдок застосування МСБО 28
"Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї i спiльнi пiдприємства".
Поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначеностi щодо облiку податку на прибуток"
У випадках вiдсутностi ясностi щодо вимог податкового законодавства стосовно тiєї чи iншої
операцiї або до конкретних обставин основним є наступний критерiй: чи висока ймовiрнiсть
того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрала
компанiя.
Якщо вiдповiдь позитивна, то компанiя повинна вiдображати у фiнансовiй звiтностi ту ж суму,
що i у податковiй звiтностi i розглянути необхiднiсть розкриття iнформацiї про iснування
невизначеностi. Якщо вiдповiдь негативна, то сума, вiдображена у фiнансовiй звiтностi, буде
вiдрiзнятися вiд суми в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з урахуванням наявної
невизначеностi.
Для вiдображення цiєї невизначеностi використовується один з наступних двох методiв оцiнки, в

залежностi вiд того, який з них дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат вирiшення
невизначеностi:
- метод найбiльш iмовiрної суми; або
- метод очiкуваної вартостi.
Роз'яснення також вимагає, щоб тi судження i оцiнки, якi були сформованi компанiєю, були
переглянутi в разi змiни фактiв i обставин - наприклад, внаслiдок податкової перевiрки або дiй,
вжитих податковими органами, наступних змiн податкових правил, або пiсля закiнчення термiну,
протягом якого податковий орган має право перевiрити правильнiсть обчислення податку.
Тлумачення застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати, дозволяється дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив застосування
Тлумачення на фiнансову звiтнiсть.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2015 - 2017 рокiв)
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Iнодi суб'єкт господарювання, який є учасником у спiльнiй операцiї (як визначено в МСФЗ 11
"Спiльна дiяльнiсть"), отримує контроль над цiєю спiльною операцiєю. Поправка до МСФЗ 3
пояснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає контроль, вiн проводять
переоцiнку своєї колишньої частки в спiльнiй операцiї на дату придбання. Суб'єкт
господарювання визнає будь-яку рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату придбання
спiльної операцiї та попередньою балансовою вартiстю як прибуток або збиток.
Це удосконалення набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля
цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повиннi застосовуватися
перспективно.
МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть"
Удосконалення до МСФЗ 11 стосується ситуацiй, коли суб'єкт господарювання є стороною
спiльної угоди, яка є спiльною операцiєю (як визначено в МСФЗ 11) - але, що важливо, не має
спiльного контролю над спiльною операцiєю - i згодом отримує спiльний контроль. Ця поправка
роз'яснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає спiльний контроль, вiн не
повинен переоцiнювати частку, яку вiн утримував ранiше.
Цi поправки набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повиннi застосовуватися перспективно.
МСБО 12 "Податки на прибуток"
У деяких юрисдикцiях сума зобов'язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом
господарювання, залежить вiд дивiдендiв, виплачених власникам iнструментiв капiталу. В
поправцi до МСБО 12 уточнюється, що податковi наслiдки (якщо такi є) дивiдендiв (тобто
розподiл прибутку власникам iнструментiв капiталу пропорцiйно їх часткам) повиннi
визнаватися:
- одночасно з визнанням зобов'язання сплатити такi дивiденди; i
- у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або звiту про змiни у власному капiталi,
в залежностi вiд того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операцiї або подiї, якi
згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивiденди.
Це удосконалення застосовується до перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати, дозволяється дострокове застосування. Удосконалення застосовується на дату початку
самого раннього представленого порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати.
МСБО 23 "Витрати на позики"
Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли квалiфiкований актив, що фiнансується за рахунок
спецiальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, понесенi
за спецiальними запозиченнями, бiльше не можуть бути капiталiзованi як частина вартостi цього
квалiфiкованого активу. Але цi запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для
загальних потреб. Тому з цiєї дати ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до
визначення ставки капiталiзацiї, яка застосовується до позикових коштiв, запозичених для
загальних потреб.

Поправка застосовується до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати,
дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язанi застосовувати цю
поправку лише до витрат на позики, понесених на початок рiчного звiтного перiоду, коли
поправка вперше застосовується, або пiсля цiєї дати.
Поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСФЗ та iнтерпретацiї, що не набрали чинностi
Компанiя не застосовувала наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були
опублiкованi, але не набрали чинностi:
МСФЗ 17 "Страховi контракти"
МСФЗ 17 набуває чинностi для звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля
цiєї дати, при цьому вимагається надавати порiвняльну iнформацiю. Допускається дострокове
застосування за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого
застосування МСФЗ 17 або ранiше. Даний стандарт не застосовний до Компанiї.
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки" щодо визначення суттєвостi
Рада з МСФЗ вирiшила уточнити визначення суттєвостi, зробивши його бiльш послiдовним i
вiдповiдним для всiх стандартiв. Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на тому, що
пропуск або неправильне вiдображення суттєвих елементiв впливає на економiчнi рiшення
користувачiв, прийнятих на основi фiнансової звiтностi. У новому варiантi визначення
iнформацiя вважається iстотною, якщо її пропуск, неправильне вiдображення або приховування
її iншою iнформацiєю в звiтностi може, вiдповiдно до об?рунтованих очiкувань, вплинути на
рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi приймають їх
на основi такої фiнансової звiтностi, що мiстить фiнансову iнформацiю про конкретну
органiзацiю, що звiтує.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати,
дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Поправки уточнюють ключове визначення бiзнесу.
У колишньому визначеннi пiд бiзнесом розумiли сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв, якi
можна вести та якими можна управляти з метою забезпечення доходу в формi дивiдендiв,
нижчих витрат або iнших економiчних вигiд безпосередньо iнвесторам або iншим власникам,
членам чи учасникам. За новим визначенням бiзнес - це iнтегрований набiр процесiв i активiв,
здатних до здiйснення i управлiння з метою надання товарiв або послуг клiєнтам, генерування
iнвестицiйного доходу (такого як дивiденди або вiдсотки) або генерування iншого доходу вiд
нормальної дiяльностi.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати,
дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в
асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та
асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю
над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або
вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi
продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в
угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в
повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску
активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у
iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi.
Рада з МСФЗ вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але

дозволяється дострокове застосування перспективно.
Станом на 31 грудня 2018 року основнi засоби за балансовою вартiстю 2867637 тис.грн. (31
грудня 2019 року - 0) використовувались в якостi забезпечення кредитiв.
Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя використовує у своїй дiяльностi повнiстю зношенi
основнi засоби первiсною вартiстю 2 447 тис.грн. (на 31.12.2018 - 32751 тис.грн.)
У звiтному перiодi у Компанiї не було витрат на позики,що мають безпосереднє вiдношення до
придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв i, вiдповiдно, витрати на
позики не капiталiзувались.
Вiдповiдно до планiв закупiвель згiдно iнвестицiйної програми на 2020 рiк Компанiя планує
витратити на закупiвлю або впровадження основних засобiв у 2020 роцi кошти на суму 202788
тис.грн. (без ПДВ)
Іншi фiнансовi iнвестицiї
Поточнi векселя представленi безвiдсотковими векселями, виданими промисловими i
сiльськогосподарськими компанiями. Векселi в сумi 95 тисяч гривень є безвiдсотковими i
пiдлягали погашенню в 2005 роцi. Внаслiдок невизначеностi щодо погашення цих векселiв,
Компанiя уцiнила їх вартiсть до 0.
Корпоративнi права включають: внесок в статутний капiтал ТОВ "Редакцiя Газети "Губернiя" - в
сумi 26 тисяч гривень (23,64%). На внесок в статутний капiтал ТОВ "Редакцiя Газети "Губернiя"
компанiя уцiнила їх вартiсть до 0.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Заборгованiсть по переведенню боргу являє собою заборгованiсть ПАТ "ЕК
"Севастопольенерго", яка виникла у результатi укладення договору про замiну боржника у
зобов'язаннi (переведення боргу) №1 вiд 27 травня 2014 року, за яким ПАО "ЕК
"Севастопольенерго" за згодою кредитора - ПАТ "Державний ощадний банк України" перевiв
свої борговi зобов'язання за Генеральнiм кредитним договором №291/31/2 вiд 11.08.2009.року та
Кредитним договором №4 вiд 11.08.2009 року на ПАТ "ЕК "Херсонобленерго", яке прийняло на
себе всi права та обов'язки за цими договорами.
У 2019 роцi вiд погашення цiєї заборгованостi Компанiя отримала 62000 тис.грн.
Грошi та їх еквiваленти
До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних
рахунках в банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни
вартостi. Щодо грошових коштiв на звiтнi дати вiдсутнi будь-якi обмеження або обтяження.
Iншi оборотнi активи
Змiни в сумi залишкiв iнших оборотних активiв станом на 01.01.2019 року у сумi 246 тис.грн.,
спричиненi змiнами у складi дебiторської заборгованостi, вiдображено на рахунку 4410
"Прибуток (збиток) минулих рокiв" з одночасним коригуванням валюти балансу шляхом
перерахування залишкiв на початок звiтного перiоду, що не вплинуло на розмiр чистого
прибутку 2018 року.
Резервний капiтал
Згiдно зi статутом Компанiя створює резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв
статутного капiталу. Формування резервного капiталу вiдбувалося шляхом щорiчних вiдрахувань
вiд чистого прибутку Компанiї або за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал
створено для збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї
Компанiй тощо. Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий резервний фонд,
не пiдлягає розподiлу мiж акцiонерами Компанiї.
Резервний капiтал станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року складає 8 268 тис.
грн.
Реструктуризована торговельна кредиторська заборгованнiсть
Згiдно з Угодою про реструктуризацiю боргу вiд 21 грудня 2007 року № 4328/03 ДП

"Енергоринок" погодився продовжити термiн погашення заборгованостi на суму 366,788 тисяч
гривень за придбану електроенергiю на вiсiм рокiв. Борг повинен бути погашений протягом
восьми рокiв щомiсячними платежами, починаючи з сiчня 2010 року.
26 вересня 2012 року переукладено угоду про реструктуризацiю боргу за придбану електричну
енергiю з ДП "Енергоринок", згiдно угоди № 8977/02/32904 вiд 26.09.12р. борг за поставлену
електроенергiю пiдлягає погашенню рiвними частинами в термiн до квiтня 2022 р. Балансова
вартiсть ?рунтується на поточнiй вартостi iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка в розмiрi
15%.
На протязi 2010 - 2012 рокiв були проведенi операцiї з передачi боргу перед ДП "Енергоринок"
за поставлену електроенергiю пов'язаним з Компанiєю особам: ПАТ "ЕК "Севастопольенерго",
ПАТ "Кiровоградобленерго", ПАТ "Львiвобленерго", ПАТ "ЕК "Житомиробленерго". В
результатi зменшилася заборгованiсть перед ДП "Енергоринок" i збiльшилася заборгованiсть
перед пов'язаними особами. Погашення даної заборгованостi розстрочено на пiдставi укладених
договорiв реструктуризацiї. Балансова вартiсть ?рунтується на поточнiй вартостi iз
застосуванням ефективної ставки вiдсотка в розмiрi 15%.
Компанiя вiдображає в облiку витрати на амортизацiю суми дисконту довгострокової
кредиторської заборгованостi та поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями
перед ДП "Енергоринок", та зобов'язань з переведення боргу на рахунку 4410 "Прибуток
(збиток) минулих рокiв". Таким чином на амортизацiю суми дисконту вiдбувається коригування
валюти балансу шляхом перерахування залишкiв зобов'язань та власного капiталу на початок
звiтного перiоду. Це спричинило зменшення фiнансового результату до оподаткування та чистого
фiнансового результату минулого перiоду на 9088 тис.грн.
Зобов'язання перед бюджетом
В зв'язку з виправленням в поточному перiодi помилки при визначеннi доходiв 2018 року у сумi
2562 тис.грн., у 2019 роцi донараховано зобов'язання з податку на прибуток у сумi 384 тис.грн.
В зв'язку з виправленням в поточному перiодi помилки при визначеннi податкового зобов'язання
з орендної плати за земельнi дiлянки, у 2019 роцi проведене донарахування податку у сумi 1
тис.грн.
Донарахування податкових зобов'язань за перiод 2018 року вiдбулося шляхом перерахування
залишкiв на початок звiтного перiоду з одночасним коригуванням валюти балансу, через рахунок
4410 "Прибуток (збиток) минулих рокiв", що спричинило змiну показникiв дiяльностi 2018 року:
зменшення фiнансового результату до оподаткування та чистого прибутку вiдповiдно на 1 та 385
тис.грн.
Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу
сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних
рiшень. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення вiдповiдно до
законодавства України.
Компанiя розкриває iнформацiю про операцiї з пов'язаними сторонами окремо за такими
категорiями:
- Дочiрня компанiя,
- Асоцiйована компанiя
- Iншi пов'язанi сторони, якi подiляються на двi групи: Енергетичнi та iншi компанiї, що входять
до Групи,
- Ключовий управлiнський персонал.
Аналогiчнi за характером статтi можуть розкриватися у сукупностi, за винятком випадкiв, коли
роздiльне розкриття iнформацiї необхiдно для розумiння того, як операцiї мiж пов'язаними
сторонами впливають на фiнансову звiтнiсть пiдприємства.
Iнформацiя про те, що операцiї мiж пов'язаними сторонами проводились на умовах, iдентичних
до умов, на яких проводяться операцiї мiж непов'язаними сторонами, розкривається тiльки в

разi, якщо такi умови можна об?рунтувати.
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) АТ "Херсонобленерго"
Кiнцевими бенефiцiарними власниками АТ "Херсонобленерго" є фiзичнi особи:
Панi Марина Ярославська громадянка Нiмеччини;
Пан Вiлiс Дамбiнс громадянин Латвiї;
Пан Валтс Вiгантс громадянин Латвiї;
Пан Артурс Альтбергс громадянин Латвiї;
Пан Олег Сiзерман громадянин Нiмеччини.
Операцiй мiж кiнцевими власниками i АТ "Херсонобленерго" за фiнансовий рiк не вiдбувалось
(2019 р.: нуль грн.). Залишки в розрахунках на кiнець звiтного року вiдсутнi (2018 р .: нуль грн.)
Холдингова компанiя
ТОВ "ВС Груп Менеджмент" є материнською органiзацiєю для АТ "Херсонобленерго".
Операцiї з провiдним управлiнським персоналом
Винагорода провiдного управлiнського персоналу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року
представлена у формi короткострокових винагород в сумi 11473 тисяч гривень (2018 рiк: 8081
тисяч гривень).
Умовнi i контрактнi зобов'язання
Загальнi умови функцiонування
На поточний момент залишається певна невизначенiсть з приводу ситуацiї у схiдних регiонах
України, в яких урядовi вiйська проводять антитерористичну операцiю, а також в Автономнiй
Республiцi Крим, яку було анексовано Росiйською Федерацiєю.
Проте, завдячуючи стабiлiзацiйним та стимуляцiйним заходам, якi приймаються Урядом України
з метою пiдтримки банкiвського сектору i забезпечення лiквiдностi українських банкiв та
компанiй, iснують позитивнi очiкування вiдносно розширення доступу до джерел капiталу, а
також зниження вартостi капiталу для Компанiї та її контрагентiв, що може позитивно вплинути
на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Компанiї.
Зважаючи на вищезазначене, керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для
пiдтримки стiйкостi та використання всiх наявних можливостей для розвитку бiзнесу Компанiї в
нинiшнiх умовах.
В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування,
майбутнiй напрямок i наслiдки яких у цей час невiдомi. Можливi реформи полiтики
встановлення тарифiв, погашення державними органiзацiями заборгованостi за електричну
енергiю та реструктуризацiя енергетичної галузi можуть здiйснювати iстотний вплив на
пiдприємства цiєї галузi. У зв'язку з невизначенiстю щодо можливих змiн у цьому секторi, у цей
час неможливо оцiнити потенцiйний вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi
Компанiї.
Соцiальнi зобов'язання
Компанiя пiдписала зi своїми працiвниками колективний договiр. За умовами такого договору
Компанiя має зобов'язання щодо здiйснення своїм працiвникам певних виплат у зв'язку iз
соцiальним забезпеченням, сума яких може змiнюватися з року в рiк. Резерв пiд такi
зобов'язання не враховується у фiнансовiй звiтностi Компанiї, оскiльки керiвництво не може
достовiрно оцiнити суму майбутнiх виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням.
Страхування
Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту,
поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Компанiя не має
повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення
зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди
навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями Компанiї.
До тих пiр, поки Компанiя не отримає адекватного страхового покриття, iснує ризик того, що
втрата або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть
та фiнансовий стан Компанiї.

Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Компанiя приймає участь у рiзних судових процесах, жоден з яких,
сукупно або окремо, не зробив iстотного несприятливого впливу на Компанiю, крiм тих, якi вже
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. На думку керiвництва, вирiшення усiх питань, крiм
вiдображених у звiтi, не зробить iстотного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi
Компанiї.
Оподаткування
У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють
все бiльшу увагу дiловим колам. Зважаючи на це, закони i постанови, що впливають на
дiяльнiсть пiдприємств, продовжують стрiмко змiнюватися. Цi змiни характеризуються
незадовiльним складанням законопроектiв, неоднозначними трактуваннями i арбiтражним
застосуванням з боку держави.
Зокрема, податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом
уповноваженi застосовувати надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Хоча,
на думку Компанiї, вона належним чином вiдобразила податковi зобов'язання в облiку, виходячи
зi своєї iнтерпретацiї податкового законодавства, вищезазначенi факти можуть створювати
податковi ризики для Компанiї.
Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя виступає як орендар
Компанiя уклала ряд договорiв оренди нерухомiстi. Строк оренди за цими угодами становить вiд
1 до 49 рокiв. Зазначенi угоди про оренду не накладають на Компанiю нiяких обмежень.
Поруки
Станом на 31 грудня 2019 року у Компанiї є такi виданi фiнансовi поруки на повний розмiр
зобов'язань за договорами кредитних лiнiй на суму 1069432 тисяч гривень:
фiнансова порука на повний розмiр зобов'язань за договором кредитної лiнiї на суму 30,250
тисяч доларiв США пов'язаної сторони ТОВ "ВС Групп Менеджмент";
фiнансова порука на повний розмiр зобов'язань за договором кредитної лiнiї на суму 14,900
тисяч доларiв США пов'язаної сторони ПАТ "Кiровоградобленерго";
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" в поточному перiодi змiнило назву на ТОВ "ВС Групп
Менеджмент".
Станом на 31 грудня 2018 року у Компанiї є такi виданi фiнансовi поруки на повний розмiр
зобов'язань за договорами кредитних лiнiй на суму 5329923 тисяч гривень:
фiнансова порука на повний розмiр зобов'язань за договором кредитної лiнiї на суму 30,250
тисяч доларiв США пов'язаної сторони ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна";
фiнансова порука на повний розмiр зобов'язань за договором кредитної лiнiї на суму 80,000
тисяч доларiв США пов'язаної сторони ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна";
фiнансова порука на повний розмiр зобов'язань за договором кредитної лiнiї на суму 14,900
тисяч доларiв США пов'язаної сторони ПАТ "Кiровоградобленерго";
фiнансова порука на повний розмiр зобов'язань за договором кредитної лiнiї на суму 65,000
тисяч гривень США ПАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя".
фiнансова порука на повний розмiр зобов'язань за договором кредитної лiнiї на суму 15,000
тисяч доларiв США пов'язаної сторони ПАТ "Рiвнеобленерго";
фiнансова порука на повний розмiр зобов'язань за договором кредитної лiнiї на суму 9,000 тисяч
доларiв США пов'язаної сторони ПАТ "Житомиробленерго";
фiнансова порука на повний розмiр зобов'язань за договором кредитної лiнiї на суму 15,000
тисяч доларiв США пов'язаної сторони ПАТ "Одесаобленерго";
фiнансова порука на повний розмiр зобов'язань за договором кредитної лiнiї на суму 26,000
тисяч доларiв США пов'язаної сторони ПАТ "Київобленерго".
Полiтика управлiння ризиками
Компанiя вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими
ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.

Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики i торговельну та iншу
кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування
операцiй Компанiї для пiдтримки її дiяльностi. Фiнансовими активами, якими володiє Компанiя,
є торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти. Компанiя також утримує
фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у
Компанiї пов'язаних iз цим збиткiв.
Компанiя схильна до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської заборгованостi,
а також iнших фiнансових активiв.
Компанiя структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на
максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв. Однак, лiмiти щодо
рiвня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають
в себе чотири типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на
товари та iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. Фiнансовi
iнструменти, пiдданi ринкового ризику включають в себе кредити та позики, а також фiнансовi
активи, доступнi для продажу.
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових
потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься зважаючи змiн ринкових процентних
ставок. Ризик змiни ринкових процентних ставок вiдноситься до боргових зобов'язаннь Компанiї
з плаваючою процентною ставкою. Компанiя управляє ризиком змiни процентних ставок,
використовуючи кредити i позики з фiксованою процентною ставкою.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах. Схильнiсть
Компанiї до ризику змiни валютних курсiв обумовлена борговими зобов'язаннями, номiнованими
у доларах США.
Ризик лiквiдностi
Пiдхiд керiвництва Компанiї до вирiшення проблем лiквiдностi ?рунтується на ефективному
здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному
капiталi.
Компанiя здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної
лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з
фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть,
iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Метою
Компанiї є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом
використання банкiвських овердрафтiв, банкiвських кредитiв, векселiв.
Управлiння капiталом
Компанiя здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi Компанiї в
осяжному майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї
спiввiдношення позикових i власних коштiв. Компанiя здiйснює контроль капiталу,
використовуючи спiввiдношення власних i позикових коштiв, яке розраховується шляхом
дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу. У чисту заборгованiсть включаються кредити i
позики, торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та їх
еквiвалентiв.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї мiстять грошовi кошти, фiнансовi активи,

дебiторську i кредиторську заборгованостi, облiгацiї, векселi та позики. Облiкова полiтика щодо
їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих примiток.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала жодних фiнансових деривативiв,
процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Подiї пiсля звiтної дати
У перiод пiсля 31 грудня 2019 року i до пiдписання даного фiнансового звiту не вiдбулося
жодних подiй, якi могли б мати суттєвий вплив на дану фiнансову звiтнiсть.
У зв'язку зi свiтовою пандемiєю коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадженням
Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю
її подальшого поширення в Українi, повiдомляємо наступне:
- управлiнський персонал Компанiї наразi оцiнює додатковi ризики дiяльностi суб'єктiв
господарювання в енергетичнiй галузi України та їх можливий вплив на безперервнiсть
дiяльностi Компанiї;
- очiкується, що повний вплив може бути вагомим, але його неможливо вимiряти чи оцiнити на
даний час з певним ступенем достовiрностi.

Повний текст Примiток до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi розмiщено на офiцiйному сайтi АТ "Херсонобленерго"
http://ksoe.com.ua/shareholders/fin_zvit/

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1
2

3

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

9

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

4
5
6
7
8

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "РСМ Україна"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
21500646
03151, Київська область,м.Київ, вул.
Донецька, буд. 37/19
0084
номер: 302/4, дата: 30.10.2014
з 01.01.2019 по 31.12.2019
02 - із застереженням
Звертаємо увагу на примiтку 41 до
фiнансової звiтностi, в якiй
розкривається iнформацiя про те,
що у зв'язку зi свiтовою пандемiєю
коронавiрусної хвороби (COVID-19)
та запровадженням Кабiнетом
Мiнiстрiв України карантинних та
обмежувальних заходiв,
спрямованих на протидiю її
подальшого поширення в Українi,
управлiнський персонал Компанiї
наразi оцiнює додатковi ризики
дiяльностi суб'єктiв господарювання
в енергетичнiй галузi України та їх
можливий вплив на безперервнiсть
дiяльностi Компанiї; очiкується, що
повний вплив може бути вагомим,
але його неможливо вимiряти чи
оцiнити на даний час з певним
ступенем достовiрностi.
номер: №27-12/2019/4 С 700/81232,
дата: 27.12.2019

11
12
13

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 03.03.2020, дата
закінчення: 21.04.2020
21.04.2020
781 828,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Наглядовiй радi
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО",
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"(далi -Компанiя), що складається з балансу (звiту про
фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний
дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та звiту про власний капiтал за рiк,
що закiнчився зазначеною датою, та примiток до рiчної фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2019 року, їїфiнансовi
результати iгрошовiпотоки за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
За результатами аудиту фiнансової звiтностi Компанiї за 2018 рiк у Звiтi незалежного аудитора
вiд 26 квiтня 2019 року iншим аудитором була висловлена думкаiз застереженням, у числi
пiдстав для висловлення якоїслугувало наступне:
"Переоцiнка основних засобiв. Як указано в Примiтцi 3.3. даної фiнансової звiтностi основнi
засоби Компанiїоблiковуються за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на
датупереоцiнки. Станом на 30 вересня 2018 року основнi засоби були переоцiненiнезалежною
професiйною компанiєю - оцiнювачем. Станом на 30 вересня 2018 рокуКомпанiя не
вiдобразила в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi справедливувартiсть основних
засобiв отриману в результатi переоцiнки, а зробила це станом на 31грудня 2018 року у сумах
отриманих згiдно переоцiнки. Це призвело до заниженнянарахованого зносу i вiдповiдно до
завищення балансової вартостi основних засобiвстаном на 31 грудня 2018 року на суму 92 208
тисяч гривень. Внаслiдок того, що прирозрахунках переоцiнених сум була використана
бухгалтерська база основних засобiвдо переоцiнки станом на 31 грудня 2018 року, коефiцiєнт
для пропорцiйної переоцiнкипервiсної вартостi i зносу також розрахований некоректно, що
спричиняє вплив направильнiсть сум переоцiнки визнаної в iншому сукупному прибутку i в
звiтi проприбутки i збитки. Ми не мали змоги оцiнити пов'язану з цiм суму
потенцiйногокоригування та його вплив на фiнансову звiтнiсть.
Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". При складаннi фiнансової звiтностi за 2018
рiк Компанiя не виконала вимоги МСФЗ 9"Фiнансовi iнструменти" щодо зменшення
корисностi фiнансових активiв, i оцiнкирезерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими
активами. Ми не малиможливостi визначити ефект впливу цього вiдхилення на активи,
зобов'язання йвласний капiтал Компанiї станом на 1 сiчня 2018 року та 31 грудня 2018 року, а
такожна чистий прибуток за 2018 рiк.".
При складаннi фiнансової звiтностi за 2019 рiк Компанiя не виправила помилкиу
вiдображеннiрезультатiв переоцiнки основних засобiв, здiйсненої у 2018 роцi, у зв'язку з чим
вiдбулося викривлення валової балансової вартостi основних засобiв i, вiдповiдно, суми
нарахованого зносу, на дату переоцiнки, а саме: на 30 вересня 2018 року, а також станом на 31

грудня 2019 та 31 грудня 2018 року (звiт про фiнансовий стан та примiтка 8 до фiнансової
звiтностi). Також Компанiя не виправила помилкита не донарахувала знос по переоцiнених
основних засобах за четвертий квартал 2018 року, внаслiдок чого було занижено суму зносу i
завищено балансову вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2019 року i 31 грудня 2018 року на
суму 92 208 тисяч гривень,що вплинуло на суму прибутку до оподаткування за попереднiй
перiод та суму непокритого збитку станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 рокiв.
При складаннi фiнансової звiтностi за 2019 рiк Компанiя не виконала вимоги МСФЗ
9"Фiнансовi iнструменти" щодо оцiнкирезерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими
активамиу спосiб, що вiдображає:
- об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону
можливих результатiв;
- часову вартiсть грошей;
- i обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та
прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних витрат або
зусиль станом на звiтну дату.
Ми не мали можливостi визначити ефект впливу цього вiдхилення на активи, зобов'язання й
власний капiтал Компанiї станом на 1 сiчня та 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року, а
також на чистий прибуток за 2019 та 2018 роки.
Разом з тим, при пiдготовцi фiнансової звiтностi за 2019 рiк вiдповiдно до обраної облiкової
полiтики Компанiєю було здiйснено коригування вхiдних залишкiв фiнансових активiв та
фiнансових зобов'язань,що облiковуються за амортизованою вартiстю, у зв'язку з помилками у
попереднiх перiодах (п.3.26примiтки 3 "Основнi положення Облiкової полiтики" до фiнансової
звiтностi). При цьому пiдхiд, який застосувала Компанiя для визначення помилок, суперечить
вимогам МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" (далi - МСБО 8),
який мiстить визначення облiкових оцiнок та помилок попереднiх перiодiв та пояснює рiзницю
мiж ними. Внаслiдок цього порушення суму резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки,
сформованого пiд дебiторську заборгованiсть (п. 3.26 примiтки 3 та примiтки 11 та 12 до
фiнансової звiтностi) станом на 31 грудня 2018 року булозменшено на загальну суму 97
354тисячi гривень, а сумуiнших довгострокових зобов'язань було збiльшено на суму 9 088
тисяч гривень з вiдповiдним коригуванням прибутку до оподаткування попереднього звiтного
перiоду. Якби Компанiя врахувала вимоги МСБО 8 щодо облiку змiн в оцiнках, то зазначенi
змiни в оцiнках були б вiдображенi не у складi прибутку попереднього перiоду, а у складi
фiнансового результату звiтного перiоду, внаслiдок чого збиток звiтного року до врахування
витрат на податок на прибутокзменшився би на суму 88 266 тисяч гривень. При здiйсненнi
виправлення помилок попереднього перiоду Компанiя не виконала усiх вимог МСБО 8 щодо
ретроспективного представлення даних у звiтi про власний капiтал.
Компанiя не вiдобразила у фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк подiї та операцiї, що були
пiдтвердженi наявними первинними документами пiсля дати балансу, але якi вiдносяться до
звiтного перiоду, а також помилки попереднiх перiодiв, виявленi до дати затвердження
фiнансової звiтностi, згiдно з вимогамиМСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" та МСБО 8
вiдповiдно. Внаслiдок цього порушення у фiнансовiй звiтностi Компанiї не вiдображенi
суттєвi змiни статей балансу (звiту про фiнансовий стан) та звiту про фiнансовi результати
(звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв та звiту про власний капiтал, якi
були вiдображенi Компанiєю у вхiдних залишках промiжної скороченої фiнансової звiтностi за
перший квартал 2020 року. За даними цiєї промiжної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня
2019 року валюта балансу Компанiї була збiльшена на 115 072 тисячi гривень, а непокритий
збиток станом на цю дату зменшено на 67 687 тисяч гривень. Ми не мали змоги отримати
достатнiх аудиторських доказiв стосовно того, чи були потрiбнi коригування фiнансової
звiтностi за 2019 рiк у зв'язку з виявленими Компанiєю подiями та операцiями пiсля звiтного
перiоду та помилками попереднього перiоду вiдповiдно до вимог МСБО 8 та МСБО 10.

Компанiя не застосувала вимоги МСФЗ 16 "Оренда". Ми не малиможливостi визначити ефект
впливу цього порушення на активи, зобов'язання йвласний капiтал Компанiї станом на 1 сiчня
2019 року та на31 грудня 2019 року, а також на чистий прибуток за 2019 рiк.
Всупереч вимогам Облiкової полiтики та вимогам МСБО 16 "Основнi засоби", Компанiя
облiковує iншi необоротнi активи у виглядi малоцiнних необоротних матерiальних активiв у
складi запасiв. Станом на 31 грудня 2019 року витрати на придбання (виготовлення)
малоцiннихнеоборотних матерiальних активiв, щоскладають 39 735 тисяч гривень,
представленi у балансi (звiтi про фiнансовий стан) як запаси. У зв'язку з вищенаведеним,
станом на звiтну дату Компанiєю завищено вартiсть оборотних активiв та занижено вартiсть
необоротних активiв на зазначену суму.
У зв'язку з тим, що нас було призначено аудиторами пiсля проведення Компанiєю
iнвентаризацiї запасiв i за допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в
наявностi та кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, якi
вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан у сумi111 392 тисячi гривень та 71 892 тисячi гривень
вiдповiдно,ми не могли визначити, чи iснує потреба в будь-яких коригуваннях запасiв,
вiдображених чи невiдображених в облiку, а також вiдповiдних статей, що входять до складу
звiту про сукупнийдохiд, звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за роки,
що закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 рокiв.
Станом на 31 грудня 2019 року при розрахунку вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiєю не врахованi тимчасовi рiзницi, якi
пiдлягають вирахуванню, а саме: за нарахованими резервами пiд очiкуванi кредитнi збитки, що
є порушенням МСБО 12 "Податок на прибуток". Внаслiдок даного порушення Компанiєю
завищено сумувiдстрочених податкових зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан (балансi) на
звiтну дату на 25 350 тисяч гривень та занижено суму доходiв вiд зменшення податку на
прибуток у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за 2019 рiк на вiдповiдну
суму. Також, при здiйсненнi коригувань вхiдних залишкiв у зв'язку з помилкою попереднiх
перiодiв Компанiя помилково здiйснила коригування усiєї суми вiдстрочених податкових
зобов'язань (у зв'язку з амортизацiєю основних засобiв, що була здiйснена у 2018 роцi) за
рахунок прибутку попереднього перiоду, на суму 66 093 тисячi гривень (примiтка 19 до
фiнансової звiтностi). Вiдповiдно до вимог МСФО 8 та МСБО 12, виправлення таких помилок
малоби бути здiйснено шляхом коригування даних у тому перiодi, в якому вiдбулося
нарахування зносу основних засобiв.
В порушення вимог МСФЗ 9 Компанiя не визначила справедливої вартостi фiнансового
зобов'язання при первiсному визнаннi отриманої вiд пов'язаної сторони безпроцентної позики
(примiтки 27 та 36до фiнансової звiтностi) та, вiдповiдно, не визнала дисконт у складi
зобов'язання та дохiд вiд операцiї з пов'язаною стороною у складi iншого сукупного доходу, в
сумi, що дорiвнює рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового зобов'язання та вартiстю
операцiї. Також Компанiя не вiдобразила суму амортизацiї дисконту у складi фiнансового
результату за поточний перiод. За нашою оцiнкою, сума невiдображеного дисконту та iншого
сукупного доходу за звiтний перiод, а також сума невизнаних фiнансових витрат у складi
фiнансового результату за поточний перiод може становити 67 727 тисяч гривень.
Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено уроздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї
згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українiдо нашого аудиту фiнансової звiтностi, а
саме: з вимогами Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до
цих вимог.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
Ми звертаємо увагу на примiтку 2 до фiнансової звiтностi, у якiй зазначається проiснування
невизначеностi, яка може вплинути на здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi, оскiльки неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної
економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз
споживачами та постачальниками. На поточний момент залишається певна невизначенiсть з
приводу ситуацiї у схiдних регiонах України, в яких урядовi вiйська проводять
антитерористичну операцiю, а також в Автономнiй Республiцi Крим, яку було анексовано
Росiйською Федерацiєю.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, Компанiя отримала збиток в сумi 71 340 тисяч
гривень (2018: чистий прибуток в сумi 303 441 тисяча гривень). Також, станом на 31 грудня
2019 року поточнi зобов'язання Компанiї перевищують її поточнi активи на 856 893тисяч
гривень. (2018: 872 106 тисяч гривень.
Крiм того, звертаємо увагу на примiтку 37 до фiнансової звiтностi, в якiй розкривається
iнформацiя щодо зобов'язань Компанiї за наданими фiнансовими поруками,що забезпечують
повний розмiр зобов'язань пов'язаних сторiн за кредитними договорами на суму 45 150 тисяч
доларiв США, що на звiтну дату складає 1 069 432 тисячi гривень.
Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi Компанiїза поточний перiод. Цi
питання розглядались нами у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та
враховувалось при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань.
Повнота i своєчаснiсть визнання доходiв вiд основної дiяльностi
Повнота i своєчаснiсть визнання доходiв вiд основної дiяльностi є ключовим питанням аудиту
з огляду на їх суттєве значення у фiнансовiй звiтностi Компанiї (примiтка 28до фiнансової
звiтностi). Основною дiяльнiстю Компанiї є надання юридичним особам послуг з розподiлу
електроенергiї,крiм того, Компанiя надає супутнi послугиклiєнтам, якими є фiзичнi та
юридичнi особи.
Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 15 "Виручка за договорами з
клiєнтами" (надалi - МСФЗ15)для облiку доходiв, що виникають за договорами з клiєнтами,
застосовується модель, що мiстить п'ять етапiв i вимагає визнання доходу в сумi, що
вiдображає вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу цих
послуг. МСФЗ 15 вимагає застосовувати судження i враховувати всi доречнi факти i обставини
на усiх етапах моделi визнання доходiв.
Основою нашого пiдходу задля зниження ризику суттєвих викривлень при визнаннi доходiв
Компанiї було тестування внутрiшнього контролю, аналiз вiдповiдної IТ-системи, проведення
аналiтичних процедур, детальне тестування операцiй та залишкiв i тестування журнальних
проводок. Ми проаналiзували розкриття вiдповiдної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
Компанiї.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Компанiя контролюється холдингом, до якого входять i iншi компанiї - оператори розподiлу
електроенергiї, якi можуть здiйснювати суттєвi операцiї як мiж собою, так i з холдинговою
компанiєю. Вiдповiдно, повнота вiдображення операцiй з пов'язаними сторонами в фiнансовiй
звiтностi та їх оцiнка мають суттєве значення при проведеннi нами аудиту фiнансової звiтностi
звiтного перiоду (примiтки 11, 12, 27, 36 та 37 до фiнансової звiтностi).
Ми отримали вiд керiвництва компанiї лист-пiдтвердження перелiку пов'язаних сторiн та
провели аналiз отриманої iнформацiї на повноту включення усiх компанiй, якi можуть бути
визнанi пов'язаними сторонами. Ми також провели аналiз операцiй з особами, розкритими
управлiнським персоналом Компанiї як пов'язанi, i зiставили їх з даними, наведеними в

фiнансовiй звiтностi.
Розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов'язань
Ми визначили оцiнку справедливої вартостi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, що
розкривається у фiнансовiй звiтностi, як ключове питання аудиту внаслiдок застосованих
Компанiєю суджень щодо оцiнки справедливої вартостi, а також внаслiдок значущостi таких
активiв та зобов'язань уфiнансової звiтностi Компанiї. Станом на 31 грудня 2019 року та 31
грудня 2018 року справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, що
облiковуються за амортизованою вартiстю, розкрита у примiтках39 та 40 до фiнансової
звiтностi. Цi фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, а також фiнансовi активи за
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший скупний дохiд класифiковано за
2-м рiвнем iєрархiї справедливої вартостi, оскiльки Компанiя вважає, що їх справедлива
вартiсть визначалася виходячи зi скоригованих котирувань на активному ринку. Судження
щодо використання вхiдних даних можуть призводити до рiзної класифiкацiї за рiвнями
iєрархiї справедливої вартостi та сум справедливої вартостi.
Ми отримали розумiння припущень, що використовувалися управлiнським персоналом
Компанiї для оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань,
здiйснили оцiнку фiнансових активiв та зобов'язань, виходячи з експертного судження наших
спецiалiстiв з оцiнки на основi загальнодоступних ринкових даних, та порiвняли їх з
розкриттям вiдповiдної iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi Компанiї.
Оцiнка справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв на балансi Компанiї
Оцiнка справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв на балансi Компанiї є ключовим
питанням аудиту з огляду на суттєвiсть залишкiв за операцiями з цими активами в балансi
Компанiї (примiтки 7, 8 до фiнансової звiтностi). Крiм того,для визначення переоцiненої
вартостi зазначених активiв станом на 30вересня2018 року Компанiя використала оцiнку
незалежного експерта, яка базується на певних припущеннях та суб'єктивних судженнях.
Зважаючи на вiдсутнiсть iнформацiї з вiдкритих джерел про укладення угод щодо купiвлiпродажу об'єктiв нерухомого майна, у тому числi, цiлiсних майнових комплексiв, подiбних до
тих, що перебувають у складi основних засобiв на балансi Компанiї, а також на особливостi
застосованих пiдходiв до оцiнки, це може призвести до суттєвих розбiжностей в оцiнках.
Нашi аудиторськi процедури стосовно оцiнки справедливої вартостi основних засобiв на
балансi
Компанiї включали оцiнку компетентностi залучених фахiвцiв з оцiнки; аналiз iнформацiї,
отриманої вiд управлiнського персоналу Компанiї на нашi запити, аналiз наявної ринкової
iнформацiї та порiвняння її з даними Компанiї. Ми залучили наших фахiвцiв у сферi оцiнки
нерухомостi для проведення аналiзу методологiї, застосованих припущень та перевiрки
здiйснених розрахункiв.
Iнформацiя щодо оцiнки справедливої вартостi основних засобiв на балансi Компанiї та впливу
вiд її змiн на фiнансовi показники дiяльностi розкрита упримiтках 7, 8 та 39 до фiнансової
звiтностi Компанiї.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на примiтку 41 до фiнансової звiтностi, в якiй розкривається iнформацiя про
те, що у зв'язку зi свiтовою пандемiєю коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадженням
Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на
протидiю її подальшого поширення в Українi, управлiнський персонал Компанiї наразi оцiнює
додатковi ризики дiяльностi суб'єктiв господарювання в енергетичнiй галузi України та їх
можливий вплив на безперервнiсть дiяльностi Компанiї; очiкується, що повний вплив може
бути вагомим, але його неможливо вимiряти чи оцiнити на даний час з певним ступенем
достовiрностi.
Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з:
- Звiту про управлiння, який складений Компанiєю на пiдставi вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та який не є фiнансовою звiтнiстю
Компанiї та не мiстить нашого Звiту незалежного аудитора щодо неї. Наша думка щодо
фiнансової звiтностi не поширюється на Звiт про управлiння i ми не робимо висновок з будьяким рiвнем впевненостi щодо цього Звiту про управлiння на дату цього Звiту незалежного
аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є
ознайомлення зi Звiтом про управлiння та розгляд, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Звiтом
про управлiння та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту,
або чи Звiт про управлiння має вигляд такого, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на
основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення у Звiтi
про управлiння, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. За виключенням впливу на розкриття
iнформацiї у Звiтi про управлiння питань, зазначених в Основi для думки iз застереженням
цього Звiту, ми не виявили таких фактiв по результатах ознайомлення зi Звiтом про
управлiння, якi потрiбно було б включити до цього Звiту незалежного аудитора;
- Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, яка має формуватися Компанiєю на пiдставi вимог
статей 40 та 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та яка не є
фiнансовою звiтнiстю Товариства та не мiстить нашого Звiту аудитора щодо неї. Рiчна
iнформацiя емiтента цiнних паперiвбуде затверджена пiсля дати нашого Звiту. Наша думка
щодо фiнансової звiтностi не поширюється на Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв i ми
не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї Рiчної iнформацiї емiтента
цiнних паперiв. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є
ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та розгляд, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та фiнансовою звiтнiстю або
нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи Рiчна iнформацiя емiтента цiнних
паперiв має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Рiчною
iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве
викривлення, ми будемо зобов'язанi повiдомити про цей факт тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Компанiї та Наглядової ради за фiнансову
звiтнiсть
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової
звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При
складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи,
де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
"отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї;
"оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом Компанiї;
"доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Компанiї
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чиiснує суттєва невизначенiсть щодо подiй
або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiїпродовжити безперервну
дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi або, якщо такiрозкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою
думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, заяву, що ми виконали
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi
питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а
також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi звiтногоперiоду, тобто тi, якi були ключовими. Ми описуємо цi питання в своєму
Звiтi незалежногоаудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
(Закон України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017
року №2258-VIII)
Iнформацiя у цьому роздiлi Звiту незалежного аудитора надається у вiдповiдностi допунктiв 3
та 4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21
грудня 2017 року №2258-VIII.
Нас було призначено для проведення обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi
Компанiїрiшенням Наглядової ради вiд 23 грудня 2019 року; загальна тривалiсть виконання

аудиторського завдання становить один фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.
Аудиторськi оцiнки
Твердження про iдентифiкацiю та оцiнку нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора.
Опис та оцiнка ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
Пiд час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фiнансової звiтностi Компанiї
супроводжується високим аудиторським ризиком, складовими якого є: бiзнес-ризикКомпанiї та
притаманний йому облiковий ризик. Iнформацiя щодо оцiнки ризикiв суттєвого викривлення
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi внаслiдок шахрайства наведена у пiдроздiлi "Основнi
застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi"
цьогороздiлунашого Звiту незалежного аудитора нижче.
За нашими аудиторськими оцiнками бiзнес-ризик полягав у:
- фiнансових ризиках, притаманних дiяльностi Компанiї;
- операцiйних ризиках та ризиках загрози iнформацiйнiй безпецi;
- ринкових ризиках та економiчної та полiтичної невизначеностi, результат якої залежить вiд
подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Компанiї.
Облiковий ризикпiд час аудиту нами iдентифiкувався як високий у питаннях, якi описанi у
роздiлi "Ключовi питання аудиту" нашого Звiту незалежного аудитора.
Посилання на iнформацiю у фiнансовiй звiтностi для опису та оцiнки ризику суттєвого
викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
Опис бiзнес-ризикунаведений у примiтцi 2 до фiнансової звiтностi.
Опис облiкового ризику наведений у роздiлi "Ключовi питання аудиту".
Опис заходiв, вжитих для врегулювання iдентифiкованих ризикiв суттєвого викривлення
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
На пiдстав iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi ми провели наступнi аудиторськi процедури:
- пiдвищили рiвень професiйного скептицизму (тобто, пiдвищили уважнiсть до документацiї
та необхiднiсть у пiдтвердженнi пояснень чи заяв управлiнського персоналу Компанiї);
- призначили вiдповiдного до цих обставин персонал для виконання обов'язкового аудиту, у
тому числi, у вiдповiдностi до керiвництва з аудиту RSMInternationalбуло призначено другого
партнера iз завдання та контролера якостi виконання завдання;
- збiльшили обсяг вибiрки та обсяг проведених процедур аналiтичного огляду;
- дослiджували чи були наявнi iстотнi i/чи незвичнi операцiї, що вiдбулися близько перед
закiнченням року та на початку наступного року;
- оцiнилиприйнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованостi облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, зроблених управлiнським
персоналом Компанiї;
- здiйснили оцiнку загального подання, структури та змiсту фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також того, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного їх вiдображення;
- проаналiзували висновок щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
Компанiї припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку на
основi отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював
перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансової звiтностi;
- проаналiзувалиiнформацiю про те, чиiснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi
поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть.
Основнi застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства.Вiдповiдно до вимог МСА
240 пiд час планування аудиту ми розглядали схильнiсть Компанiї до шахрайства, з

урахуванням бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i
пiдтримуваних управлiнським персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань,
вiдображених в бухгалтерському облiку.
Пiд час планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу Компанiї
щодо наявностi у нього iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки шахрайства, якi
мали мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке має вплив на Компанiю. У вiдповiдь на такi запити
управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства Компанiї, згiдно з якою
ризик шахрайства є низьким.
Проте, основна вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення шахрайства лежить саме на
управлiнському персоналiКомпанiї, який не повинен покладатися на проведення аудиту для
уникнення своїх обов'язкiв, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю, якi
внаслiдок властивих для аудиту обмеженьможуть бути невиявленi. Властивi аудиту обмеження
викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту
незалежного аудитора.
Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень
За результатами аудиту нами встановленiсуттєвi недолiки внутрiшнього контролю, наслiдком
яких виявилось порушення вимог МСФЗ,зазначенi в Основi для думки iз застереженням
нашого Звiту.
Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора.
Узгодженiсть Звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом для аудиторського комiтету
Наш Звiт незалежного аудитора узгоджується з Додатковим звiтом аудиторському комiтету,
який складався у вiдповiдностi до вимог статтi 35 Закону України "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
Надання послуг, заборонених законодавством та незалежнiсть ключового партнера з аудиту та
аудиторської фiрми вiд Компанiї при проведеннi аудиту
Нами не надавались Компанiї послуги, забороненi законодавством, як це передбачено статтею
6 та 27 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Компанiї, у тому числi ключового
партнера з аудиту фiнансової звiтностi, викладена у параграфi "Основа для висловлення
думкиiз застереженням" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього
Звiту незалежного аудитора
Iнформацiя про iншi наданi Компанiї або контрольованим нею суб'єктам господарювання
послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту
Крiм послуг з обов'язкового аудиту, iнформацiя щодо яких не розкрита у Звiтi про управлiння
та фiнансовiй звiтностi Компанiї за 2019 рiк, iншi послуги Компанiї включаютьзавдання з
надання обмеженої впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння Компанiїна
виконання вимог статтi 401Закону№3480-IV.
Компанiя не має контрольованих нею суб'єктiв господарювання.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Опис обсягу аудиту викладений у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора.
Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими обмеженнями системи
внутрiшнього контролю iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення можна не
виявити, навiть якщо аудит належно спланований i виконаний вiдповiдно до МСА.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
- повне найменування вiдповiдно до установчих документiв:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РСМ УКРАЇНА";
- мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: м. Київ, 04080, вул.
Нижньоюркiвська, буд. 47 та м. Київ, 03151 вул. Донецька, 37/19 вiдповiдно;

- iнформацiя про включення до Реєстру - за №0084 (п/н 5) у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi, у тому числi за п/н 2 у Роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" та за п/н 1 у Роздiлi "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi
пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес".
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Вiталiй
Казаков.
Бернатович Т.О.
Президент фiрми
Номер реєстрацiї
у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
101199
Казаков В.Б.
Ключовий партнер з аудиту
Номер реєстрацiї
у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
100731
Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19
21квiтня 2020 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації
"Я, Голова Правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" Сафронов Iгор
Миколайович стверджую: наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а
також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних
ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi."
Фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", яка складається
iз: балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року; звiту про фiнансовий результат
(звiту про сукупний дохiд) за 2019 рiк; звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за
2019 рiк; звiту про власний капiтал за 2019 рiк; примiток до фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик пiдтверджена незалежним аудитором (Звiт
незалежного аудитора ТОВ "РСМ Україна" вiд 21.04.2020р.).

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі

Вид інформації

1
04.04.2019
04.04.2019

даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
05.04.2019
05.04.2019

04.07.2019
02.09.2019
09.09.2019
27.11.2019

04.07.2019
04.09.2019
10.09.2019
28.11.2019

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

