
 
 

ЗВІТ 
Ревізійної комісії та висновки по річних звітах та балансу  

 ПАТ “Рівнеобленерго” 
за 2015рік 

 
Ревізійна комісія (далі Комісія) у складі: 
Голова Ревізійної комісії: 
-Антонова Наталія Анатоліївна; 
Члени Ревізійної комісії: 
-Довгошия Федір Володимирович ; 
-Бінєєва Світлана Махмудівна; 
-Ракова Олена Сергіївна; 
-Грабова Людмила Володимирівна. 
була обрана Загальними зборами акціонерів ПАТ “Рівнеобленерго»  24.04.2014р. 
 
Згідно зі Статутом Товариства,  Комісією було здійснено перевірку річних звітів і балансів ПАТ 
“Рівнеобленерго” за 2015 рік, а саме: 

-   Балансу на 31.12.2015 р.; 
-   Звіту про фінансові результати підприємства за 2015 рік; 
-   Звіту про основні показники діяльності підприємства за 2015 рік; 
-   Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік; 
-   Звіту про власний капітал за 2015 рік; 
-   Приміток до річної звітності за 2015 рік; 
-   Інших форм звітності за 2015 рік.  

           Зазначену вище звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ “Рівнеобленерго” 
у відповідності з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 
від 16.07.1999р. №996-ХІV (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, принципи 
якої залишились незмінними протягом 2015 року. За виключенням – збільшення вартісного 
критерію для класифікації активів як основних засобів, у відповідності до змін чинного 
законодавства у 2015 році.  
 Згідно з наказом №  596 від 17.09.2015р. «Про проведення річної інвентаризації 
основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів», у Товаристві 
проведено інвентаризацію основних засобів станом на 01.10.2015р. За її наслідками виявлено 
нестачу  основних засобів  на суму   19,0 тис. грн.  

Згідно з наказом №  758 від 25.11.2015р. «Про проведення річної інвентаризації 
незавершеного капітального будівництва», у Товаристві проведено інвентаризацію 
незавершеного капітального будівництва станом на 01.12.2015р. За її наслідками 
інвентаризаційних різниць в складі об’єктів незавершеного капітального будівництв не  
виявлено.  
 Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 01.10.2015 р. проведено 
згідно з наказом №   597 від 17.09.2015р. «Про проведення річної інвентаризації товарно – 
матеріальних цінностей та малоцінних швидкозношуваних предметів». За її наслідками 
встановлено надлишків в сумі  3,1  тис. грн., нестачі в сумі 1,3 тис. грн. та пересортиці  в сумі  
1,7 тис. грн. 
            Згідно з наказом №   594 від 16.09.2015 р. «Про проведення річної інвентаризації 
розрахунків зі споживачами електроенергії та покупцями товарів, робіт і послуг» у Товаристві 
проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості за електроенергію та  
продані товари, надані послуги, виконані роботи станом на 01.10.2015р. За результатами 
інвентаризації  прийнято рішення щодо списання з балансу Товариства дебіторської 
заборгованості за комунальні послуги, строк позовної давності якої минув на загальну суму 14,6 
тис. грн.  та  остаточно списати з позабалансу списану безнадійну заборгованість за минулі 
періоди на загальну суму  10,8 тис. грн.             
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У відповідності до наказу № 588 від 15.09.2015р. «Про проведення річної інвентаризації  
розрахунків з постачальниками електроенергії, товарів, робіт, послуг та підзвітними особами» 
проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості розрахунків з 
постачальниками електроенергії, товарів, робіт, послуг та підзвітними особами у Товаристві 
станом на 01.10.2015 р. За її наслідками виявлено дебіторську заборгованість в сумі 1,3 тис. грн. 
за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності.     Прийнято рішення дебіторську 
заборгованість в сумі 1,3 тис. грн.  та суму податку на додану вартість в сумі 0,05 тис. грн., не 
підтверджену податковими накладними визнати, як таку, що обліковується на балансі більше 
365 календарних днів, списати з балансу Товариства з відповідним відображенням в складі 
інших операційних витрат.  

Результати  інвентаризацій відображено в бухгалтерському обліку Товариства. 
 Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою,  
затвердженою відповідними наказами по Товариству у відповідності до принципів 
Міжнародних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  
            Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2015 р. первісна вартість 
основних засобів становить     3 739 848  тис. грн.  
 Згідно з обраною обліковою політикою, затвердженою відповідними наказами по 
Товариству, та  нормами  Податкового кодексу України, для визнання об’єкту основним 
засобом встановлено мінімальну вартісну межу у період з 01.01. по 31.08.2015р - на рівні 2  500 
грн., з 01.09.2015 – на рівні 6000,00 грн. 

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2015р. залишкова вартість 
основних засобів Товариства складає   -  1 482 646 тис. грн., з них: 

- будівлі та споруди –     124 563 тис. грн. 
- передавальне обладнання – 1 259 303 тис. грн. 
- офісне обладнання –  10 310 тис. грн. 
- транспортні засоби –  19 556 тис. грн. 
- інші основні засоби –   68 914 тис. грн. 

           Станом на 31.12.15р. на балансі Товариства обліковуються  довгострокові фінансові 
інвестиції вартістю  -  130 471 тис. грн., у тому числі: 

- облігації ПАТ «Одесаобленерго» серія «А» в кількості   119 426 шт. на суму   119 489 
тис. грн. 

- облігації ПАТ «Кіровоградобленерго» серія «В» в кількості   10 968 шт. на суму   10 
982 тис. грн. 

В складі запасів рахуються залишки виробничих запасів (матеріали для передавального 
обладнання, запасні частини до виробничого обладнання,  комплектуючі матеріали, паливо,інші 
матеріали тощо) в сумі    16 411  тис. грн. 

Станом на 31.12.2015 р. в бухгалтерському обліку відображено первісну вартість 
дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) в сумі     54 546  тис. грн. (в тому числі 
дебіторська заборгованість за активну електричну енергію –    51 894 тис. грн.,  дебіторська 
заборгованість за реактивну електричну енергію –    1 097 тис. грн.,  дебіторська заборгованість 
за розрахунками з замовниками робіт (послуг)  -  51 тис. грн., інші дебітори -  456 тис. грн.) 

Протягом 2015 року Товариством списано за рахунок  резерву сумнівних боргів 
безнадійну дебіторську заборгованість в сумі    273 тис. грн., залишок резерву станом на 
31.12.2015 р. становить     9 474 тис. грн., з яких:     9 457 тис. грн. резерв сумнівних боргів 
«дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та  17 тис. грн. резерв сумнівних боргів 
«інша поточна дебіторська заборгованість».  

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015 року 
становить    5 468 тис. грн., в т.ч. переплата з податку на прибуток  -   5 072  тис. грн. 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2015 складає   591 
тис. грн.  

Станом на 31.12.2015 р. залишок грошових коштів на рахунках банків Товариства 
складає     46 946 тис. грн. Вказані залишки можуть бути використані для поточних операцій. 
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В балансі Товариства відображені відстрочені податкові зобов’язання, що утворились 
внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки, в сумі     196 872 
тис. грн. 

Станом на 31.12.2015 р. “Довгострокові кредити банків ” відсутні. 
Станом на 31.12.2015 р. поточні зобов’язання та забезпечення Товариства складають 

    293 398 тис. грн., з них: 
 короткострокові кредити банків –     144 004 тис. грн. 
 кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги –     8 570 тис. грн. 
 кредиторська заборгованість за одержаними авансами –      113 284 тис. грн. 
 розрахунки з бюджетом –     8 939 тис. грн. 
 розрахунки зі страхування –     2 085 тис. грн. 
 розрахунки з оплати праці –      2 982 тис. грн. 
 з учасниками – 1 320 тис. грн. 
 поточні забезпечення –      8 341 тис. грн. 
 інші поточні зобов’язання –   3 872  тис. грн. 

Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал товариства складає 21 284 тис. грн., 
оплачений повністю, заборгованість акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2015 
року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії.  

Змін до статутного капіталу не вносило. Розрахункова вартість чистих активів 
Товариства по результатам 2015 року складає 1 263 406 тис. грн. 
  З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат фінансовий результат від 
звичайної діяльності до оподаткування за 2015 рік склав 10 357 тис. грн. збитку,  доходи з 
податку на прибуток від звичайної діяльності з ВПЗ становлять 959 тис. грн. Відповідно чистий 
фінансовий результат (збиток) за 2015 рік становить 9 398 тис. грн. 

За висновком проведеного незалежним аудитором аудиту фінансової звітності Товариства 
за звітний рік, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан Публічного акціонерного товариства «Рівнеобленерго» станом на 31 грудня 2015 року,  
його фінансові результати  і  рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

  З урахуванням  вищевказаного, на виконання  ч.2 ст.74 Закону України  «Про акціонерні 
товариства» та п. 12.7.4. Статуту ПАТ «Рівнеобленерго», Ревізійна комісія підтверджує 
достовірність та повноту річного звіту та балансу Товариства  і пропонує акціонерам 
затвердити річний баланс і звіти  ПАТ «Рівнеобленерго» за 2015 рік.  
 
  
 
Голова Ревізійної комісії                                                                                Н.А.Антонова 
 
 
 


