
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  
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директор 
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(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
29.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiстровська ГАЕС" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

30149623 

4. Місцезнаходження 

Чернівецька, Сокирянський, 60236, м. Новоднiстровськ, 10 квартал, Будинок Управлiння, 4 поверх 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(03741) 3-33-00 (03741) 3-15-36 

6. Електронна поштова адреса 

yana@dn-gaes.com 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України. № 74   22.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці dn-gaes.at.ua в мережі Інтернет 18.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. 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 за станом на кінець звітного 

року 
 

20. 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 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

Товариство не користувалось послугами рейтингового агенства протягом 2013 

року у зв'язку iз високою вартiстю послуг рейтингової оцiнки емiтента 

(близько 100 тис. грн.) 

Серед засновникiв пiдприємства немає фiзичних осiб. Фiзичнi особи, якi є 

учасниками емiтента на кiнець звiтного перiоду не надавали згоди на 

розкриття їх персональних даних. Серед власникiв бiльш, нiж 10% акцiй 

емiтента фiзичних осiб немає. 

Протягом 2013 року ПАТ "Днiстровська ГАЕС" облiгацiї, iншi цiннi папери не 

випускало. 

Викуп власних акцiй, а також видачу сертифiкатiв цiнних паперiв впродовж 

звiтного перiоду товариство не здiйснювало . 

Пiдприємство пiд час звiтного перiоду кредитiв не отримувало. Зобов'язань по 

кредитах не має.  

Цiннi папери у 2013 роцi товариством не випускались.  

Зобов'язань по цiнних паперах не має. 

Протягом 2013 року не виникало особливої iнформацiї. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiстровська ГАЕС" 

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

10391050003000004 

3. Дата проведення державної реєстрації 

26.03.1999 

4. Територія (область) 

Чернівецька  

5. Статутний капітал (грн) 

475 329 410 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

87.4 

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) 

146 

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

35.11 Виробництво електроенргiї 

35.13 Розподiлення та постачання електроенергiї 

68.20 Здавання в оренду власного майна 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння ПАТ "Днiстровська ГАЕС" є загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, 

Ревiзiйна комiсiя, Виконавчий орган (одноосiбний). 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

380805 

3) поточний рахунок 

26008117573 

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

у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку 

380805 



6) поточний рахунок 

26008117573 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Здiйснення пiдприємницької дiяльностi з виробництва електричної 

енергiї 

АГ 

579671 
15.02.2012 НКРЕ Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

Здiйснення дiяльностi з постачання електроенергiї за 

нерегульованим тарифом 

АГ 

579672 
15.02.2012 НКРЕ Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи на посаду 

корпоративного секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

28.02.2012 28.02.2012 Бакулiн Олег Юрiйович 

Опис Рiшення про введення посади корпоративного секретаря та призначення на зазначену 

посаду фiзичної особи Бакулiна Олега Юрiйовича прийнято Наглядовою радою 

товариства (протокол №1 вiд 28 лютого 2012 року). 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Енергетична компанiя України" 

32984271 
01001Україна м.Київ 

вул. Хрещатик, 34 
87.4012 

ПАТ "Захiденерго" 23269555 
79026 м.Львiв 

Козельницька,15 
1.0728 

ПАТ "Укргiдропроект" 00114117 
61166 м. Харкiв пр. 

Ленiна, 9 
0.0126 

ПАТ "Укргiдроенерго" 20588716 
07300 м. Вишгород 

Промислова зона 
11.4797 

ДАХК "Енергобуд" 23510755 
01032 м. Київ 

Комiнтерну, 27 
0.0127 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав 

паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 



Фiзичнi особи в кiлькостi 17 чол. 0 0 30.12.1899 0 0.021 

Усього 100.000000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

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

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

32984271  

4) дата обрання та термін, на який обрано 

25.01.2012, на 3 роки 

5) Опис 

За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Днiстровська ГАЕС" вiд 25 сiчня 2012 

року юридична особа Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" обрана 

членом Наглядової ради ПАТ "Днiстровська ГАЕС", рiшення щодо обання на посаду голови 

Наглядової ради товариства прийнято на засiданнi Наглядової ради товариства, протокол № 1 вiд 

28 лютого 2012 року. Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначенi у Положеннi 

про Наглядову раду ПАТ "Днiстровська ГАЕС", затвердженому загальними зборами акцiонерiв 25 

сiчня 2012 року. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

20588716  

4) дата обрання та термін, на який обрано 

25.01.2012, на 3 роки 

5) Опис 

За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Днiстровська ГАЕС" вiд 25 сiчня 2012 

року юридична особа Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго" обрана членом Наглядової 

ради ПАТ "Днiстровська ГАЕС". Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi у 

Положеннi про Наглядову раду ПАТ "Днiстровська ГАЕС", затвердженому загальними зборами 

акцiонерiв 25 сiчня 2012 року. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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



Соломченко Вадим Петрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)  або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СН 060141 22.09.1995 Мiнський РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження 

1977 

5) освіта 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років) 

5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

НАК "Енергетична компанiя України", головний спецiалiст вiддiлу правового забезпечення та 

корпоративного управлiння. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

25.01.2012, на 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентуються Положенням про Наглядову 

раду ПАТ "Днiстровська ГАЕС", затвердженим загальними зборами акцiонерiв 25 сiчня 2012 року. 

Винагорода члена Наглядової ради визначається умовами цивiльно-правового 

договору.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду 

директора департаменту правового забезпечення та корпоративного управлiння в НАК 

"Енергетична копанiя України", що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Хрещатик, 34. Iншi 

вiдомостi вiдсутнi. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Сова Станiслав Станiславович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

НА 141945 13.08.1996 Хмельницький ГУ УМВД 

4) рік народження 

1972 

5) освіта 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років) 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

ВАТ "ЕК"Хмельницькобленерго", заступник виконавчого директора з фiнансово-економiчних 

питань. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 



25.01.2012 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї регламентуються Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю ПАТ "Днiстровська ГАЕС", затвердженому загальними зборами акцiонерiв 25 сiчня 2012 

року. Винагорода голови Ревiзiйної комiсiї визначається умовами цивiльно-правового 

договору.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду 

директора департаменту економiки та фiнансiв НАК "Енергетична копанiя України", що 

знаходиться за адресою м.Київ, вул. Хрещатик, 34. Iншi вiдомостi вiдсутнi. 

1) посада 

Генеральний директор 

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

Лунiн Сергiй Сегiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СО 768942 06.11.2001 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження 

1959 

5) освіта 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років) 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

ВАТ "Днiстровська ГАЕС", голова лiквiдацiйної комiсiї. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

25.01.2012, на 1 рiк 

9) Опис 

Обсяг повноважень та обов'язкiв, а також розмiр винагороди визначається умовами Контракту i 

внутрiшнiми положеннями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Iншi вiдомостi вiдсутнi. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Шевчишена Нiна Павлiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

КР 194847 17.04.1997 Сокирянський РВ УМВС України в Ченiвецькiй обл. 

4) рік народження 

1963 

5) освіта 



Вища 

6) стаж керівної роботи (років) 

3 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

ВАТ "Днiстровська ГАЕС", бухгалтер 1-ї категорiї. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

01.04.2010, термін  не визначений 

9) Опис 

Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Посадовою iнструкцiєю. Розмiр винагороди 

визначеноi посадовим окладом головного бухгалтера у вiдповiдностi до штатного розкладу 

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi вiдомостi 

вiдсутнi. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Фрицька Любов Василiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

КА 425960 13.05.1997 Галицький РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження 

1951 

5) освіта 

Вища. 

6) стаж керівної роботи (років) 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

Мiнпаливенерго України, заступник головного бухгалтера. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

25.01.2012, на 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї регламентуються Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства. Винагорода члена Ревiзiйної комiсiї визначається умовами цивiльно-правового 

договору.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду 

заступника головного бухгалтера НАК "Енергетична копанiя України", що знаходиться за адресою 

м.Київ, вул. Хрещатик, 34. Iншi вiдомостi вiдсутнi. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Лук'янов Костянтин Сергiйович 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СО 230392 05.10.1999 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 

4) рік народження 

1983 

5) освіта 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років) 

4 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

НАК "Енергетична компанiя України", головний сецiалiст вiддiлу договiрної роботи та правового 

супроводу загальних питань департаменту правового забезпечення та корпоративного управлiння. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

25.01.2012, на 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї регламентуються Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства. Винагорода Члена Ревiзiйної комiсiї визначається умовами цивiльно-

правового договору.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає 

посаду заступника начальника юридичного управлiння-начальник вiддiлу правового забезпечення 

НАК "Енергетична копанiя України", що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Хрещатик, 34. Iншi 

вiдомостi вiдсутнi. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Наглядової 

ради 

Нацiональна 

акцiонерна компанiя 

"Енергетична 

компанiя України" 

32984271  
 

41544339 87.4 415544339 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

ПАТ 

"Укргiдроенерго" 
20588716  

 
5456659 11.48 4546659 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Соломченко Вадим 

Петрович 

СН 060141 19.09.1995 

Мiнський РУГУ МВС 

України в м. Києвi 
 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Сова Станiслав 

Станiславович 

НА 141945 13.08.1996 

Хмельницький ГУ УМВД  
0 0 0 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Лунiн Сергiй 

Сергiйович 

СО 768942 06.11.2001 

Днiпровський РУГУ МВС 

України в м. Києвi 
 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Шевчишена Нiна 

Павлiвна 

КР 194847 17.04.1997 

Сокирянський РВ УМВС 

України в Ченiвецькiй обл. 
 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Фрицька Любов 

Василiвна 

КА 425960 13.05.1997 

Галицький РВ УМВС 

України в Львiвськiй обл. 
 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Лук'янов Костянтин 

Сергiйович 

СО 230392 05.10.1999 

Ватутiнський РУГУ МВС 

України в м.Києвi 
 

0 0 0 0 0 0 

Усього 47000978 98.88 47000978 0 0 0 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

НАК "Енергетична 

компанiя України" 
32984271 

01001 Київська Д/н 

м.Київ Хрещатик, 34 
01.09.2004 41544339 87.40000000000 41544339 0 0 0 

ПАТ 

"Укргiдроенерго" 
20588716 

07300 Київська Д/н м. 

Вишгород 

Промислова зона 

30.08.2005 5456639 11.48000000000 5456639 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 47000978 98.88000000000 47000978 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
05.11.2013 

Кворум 

зборів** 
98.8809 

Опис 

На вимогу акцiонера, що володiє бiльш, нiж 10% акцiй, було оголошено позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ "Днiстровська ГАЕС" з наступним порядком денним: 

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Днiстровська 

ГАЕС» та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання Голови i Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Днiстровська ГАЕС». 

3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Днiстровська 

ГАЕС». 

4. Прийняття рiшення про передачу нежитлових будiвель, що знаходяться у спiльнiй частковiй 

приватнiй власностi ПАТ «Днiстровська ГАЕС» (83/100): спальний корпус (лiтер А), спальний корпус 

(лiтер Б), столова (лiтер В), котельня (лiтер Г), вбиральня (лiтер Д), насосна станцiя (лiтер Е), 

контрольно-пропускний пункт (лiтер Ж), огорожа, №1-2, по вул.Вишнева, 6, у селi Ломачинцi, 

Сокирянського району Чернiвецької областi, у спiльну власнiсть територiальних громад сiл, селищ, 

мiст району, управлiння якою здiйснює Сокирянська районна рада, за умови взяття зобов’язання 

використовувати майно для органiзацiї дитячого оздоровчого табору, зокрема для забезпечення 

лiкування, оздоровлення та вiдпочинку дiтей-iнвалiдiв i дiтей iз значними вадами, ВIЛ-iнфiкованих та 

дiтей сирiт, i не вiдчужувати у приватну власнiсть. 

По питаннях порядку денного голосування проводилось бюлетнями. За всiма питаннями порядку 

денного голосували одноголосно "ЗА" 47 00 978 голосiв, що склало 100 % вiд загальної кiлькостi 

акцiй, що брали участь у зборах. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
02.04.2013 

Кворум 

зборів** 
98.8809 

Опис 

Порядок денний: 

1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 

2. Про обрання Голови i Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Днiстровська ГАЕС» та 

затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Розгляд звiту Виконавчого органу ПАТ «Днiстровська ГАЕС» про результати фiнансово-

господарської дiяльностi ПАТ «Днiстровська ГАЕС» за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв 

дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 

4. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «Днiстровська ГАЕС» за 2012 рiк. 

5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Днiстровська ГАЕС» за 2012 рiк. 

6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Днiстровська ГАЕС» за 2012 рiк. 

7. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ «Днiстровська ГАЕС» у 

2012 роцi. 

8. Про затвердження розмiру, порядку та строку виплати дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ 

«Днiстровська ГАЕС» у 2012 роцi. 

Голосування проводилось за допомогою бюлетнiв. За всi рiшення, запропонованi по питаннях 

порядку денного учасники зборiв голосували "ЗА" одноголосно 47 00 978 голосiв, що склало 100 % 

вiд загальної кiлькостi акцiй, що брали участь у зборах. 

 



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
0.000 0.000 0.000 0.000 

Нарахування 

дивідендів на одну 

акцію, грн. 

0.000 0.000 0.000 0.000 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0.000 0.000 0.000 0.000 

Дата складання 

переліку осіб, які 

мають право на 

отримання 

дивідендів 

    

Дата виплати 

дивідендів     

Опис 

У звiтному роцi дивiденди не нараховувались згiдно рiшення чергових загальних зборiв 

акцiонерiв товариства вiд 2 квiтня 2013 року. В зв’язку з обмеженнями на виплату дивiдендiв 

згiдно законодавства, оскiльки власний капiтал товариства менший за розмiр його статутного та 

резервного капiталу. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "УПР-Фiнанс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36980202 

Місцезнаходження 03035 Україна Київська Київська м. Київ вул. Червоноармiйська, 5, 

оф. 202 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 520607 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнниїх паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 362-79-73 

Факс (044) 362-79-73 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. 

Опис Договiр № 100 вiд 12.03.2012 року. Послуги щодо вiдкриття та 

ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них iменних 

цiнних паперiв випуску простих iменних акцiй ПАТ "Днiстровська 

ГАЕС". 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 1001 Україна Київська Київський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-13-25 

Факс (044 279-13-22) 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Укладено договiр вiд 27.03.2012 року № Е-4604 щодо вiдкриття та 

ведення рахунку в цiнних паперах емiтента, обслуговування операцiй 

емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми 

iснування, обслуговування операцiй з цiнними паперами емiтента. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне пiдприємство "Союз-Аудит" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 31230272 

Місцезнаходження 04070 Київська м. Київ м. Київ, Подiльський район пр. Межовий 

3а/18. 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2865 



Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002 

Міжміський код та телефон (093) 665-39-67 

Факс (093) 665-39-67 

Вид діяльності дiяльнiсть з надання аудиторських, консалтингових, консультацiйних 

послуг у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис Аудит здiйснено вiдповiдно до договору № А12 вiд 11 лютого 2013 

року. 

Предметом договору є аудит фiнансової звiтностi, складеної за 

мiжнародними 

стандартами станом на 31 грудня 2012 року та за 2012 рiк.  

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.06.1999 213/1/99 НКЦПФР UA4000149777 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10.000 47532941 475329410.000 100.000000000000 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 

фондових бiржах не було. 

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 28.01.2013 р. прийнято рiшення щодо ПАТ "Днiстровська ГАЕС" про допуск цiнних паперiв до торгiв на ПФТС 

без їх внесення до бiржового реєстру. Рiшення набуло чинностi 29.01.2013 р. 



XI. Опис бізнесу 

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 28.01.2013 р. прийнято рiшення щодо ПАТ "Днiстровська ГАЕС" 

про допуск цiнних паперiв до торгiв на ПФТС без їх внесення до бiржового реєстру. Рiшення 

набуло чинностi 29.01.2013 р. 

На пiдприємствi затверджена наступна органiзацiйна структура: 

1. Днiстровська ГЕС-2  

1.1 Директор ГЕС-2; 

1.2 Заступник директора ГЕС-2; 

1.3 Старший майстер з ремонту устаткування; 

1.4 Група оперативного персоналу; 

1.5 Група релейного захисту й автоматики; 

1.6 Дiльниця з експлуатацiї i ремонту механiчного устаткування; 

1.7 Дiльниця з експлуатацiї i ремонту електроустаткування; 

1.8 Дiльниця з експлуатацiї гiдроспоруд; 

2. Головний iнженер;  

3. Заступник генерального директора; 

4. Виробничо-технiчний вiддiл; 

5. Бухгалтерiя; 

6. Економiчний вiддiл; 

7. Юридичний вiддiл; 

8. Вiддiл кадрiв; 

9. Вiддiл охорони працi; 

10. Матерiально-технiчна база; 

11. Транспортна дiльниця; 

12. Канцелярiя; 

13. Вiддiл охорони. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 сiчня 2012 року всi вищезгаданi структурнi 

пiдроздiли керуються рiшеннями виконавчого органу в особi Генерального директора. 

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариство не має. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2013 рiк склала 146 осiб, 

з них 2 особи, якi працюють в умовах неповного робочого дня. Фонд оплати працi штатних 

працiвникiв у 2013 роцi склав 8 655,4 тис. грн. i зрiс, порiвняно iз 2012 роком на 9,1% у зв'язку iз 

зростанням прожиткового мiнiмуму в державi, розмiру доплати за стаж роботи у галузi та 

збiльшенням чисельностi штатних працiвникiв на 1 особу. Середньоблiкова чисельнiсть 

працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi - 155 осiб.  

Адмiнiстрацiя ПАТ «Днiстровська ГАЕС» проводить постiйну роботу по забезпеченню повної i 

якiсної комплектацiї товариства персоналом. Органiзацiю по роботi з кадрами в това-риствi та у 

структурних пiдроздiлах здiйснює вiддiл кадрiв. Кадрова робота проводиться вiдкрито i 

спрямовується на всебiчне вивчення та врахування можливостей працiвникiв, найбiльш повне 

застосування їх здiбностей, створення атмосфери заiнтересованостi у професiйному зростаннi. 

Рiвень плинностi кадрiв вiдповiдає природному рiвню. Вiн сприяє своєчасному оновлен-ню 

колективу, забезпечує приток свiжих сил та iдей. До природної причини плинностi кадрiв 

вiдноситься вiк людини i вихiд на заслужений вiдпочинок. 

З розвитком виробництва, прискоренням науково-технiчного прогресу змiнюються вимоги до 

кадрiв. В товариствi пiдвищуються вимоги до загальноосвiтньої, економiчної, технiчної, 

технологiчної пiдготовки робiтникiв та службовцiв, до рiвня їхньої квалiфiкацiї. Виникають 

питання рацiонального використання трудових ресурсiв, оцiнки дiяльностi кадрiв.  

Свою виробничу дiяльнiсть товариство проводить з суворим дотриманням Правил внутрiшнього 

трудового договору, виконанням соцiально-побутових гарантiй, передбачених Колективним 

договором. Своєчасно виплачується заробiтна плата, щомiсячно надається матерiальна допомога 

непрацюючим пенсiонерам, виконується програма розвитку та оздоровлення. 



  

ПАТ "Днiстровська ГАЕС" не належить до жодних об'єднань пiдприємств. 

ПАТ "Днiстровська ГАЕС" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами та установами. 

У 2013 роцi до ПАТ "Днiстровська ГАЕС" не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї. 

Товариство у 2013 роцi вело бухгалтерський облiк за допомогою бухгалтерської комп'ютерної 

програми "1:С- Пiдприємство" з використанням плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 

капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. 

ОСНОВИ НАДАННЯ IНФОРМАЦIЇ 

Основи надання та подання iнформацiї – Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена 

вiдповiдно до Закону України “ Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, 

нормативним актам, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi та чинних 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського 

облiку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової 

звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi 

бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням 

коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення 

iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. 

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. 

Надання i розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСФЗ 1. Iнформацiя надана вiдносно одного 

звiтного перiоду 2013р. В примiтках розкривається iнформацiя про основнi корегування у 

вiдповiдностi до МСФЗ. Оцiнки вiдносно вхiдних залишкiв балансу станом на 01.01.2013р., а 

також сум, якi стосуються всiх iнших перiодiв, наданих у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ, здiйснюються у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв. Визнанню пiдлягають всi активи 

i зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям визнання згiдно МСФЗ. 

Всi визнанi активи i зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по iсторичнiй собiвартостi, 

справедливiй або дисконтованiй вартостi. Товариство використовує вимоги МСФЗ про 

ретроспективне застосування всiх стандартiв, якi дiють на дату пiдготовки фiнансової звiтностi 

згiдно МСФЗ. 

Товариство ретроспективно застосувала стандарти МСБО 16, МСБО 38 з дати свого створення для 

перерахунку балансової вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв. 

Для складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво здiйснювало оцiнку 

активiв, зобов’язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi. 

Основнi змiни в порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю Товариствi у вiдповiдностi до положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку полягають в списаннi активiв, якi не вiдповiдають критерiям 

визнання у вiдповiдностi до МСФЗ, перекласифiкацiєю статей активiв, визнанням витрат у 

вiдповiдностi з принципом нарахування i нової облiкової полiтики. Змiни пов’язанi з переходом на 

МСФЗ, вiдображенi шляхом корегувань вiдповiдних статей балансу в кореспонденцiї з 

нерозподiленим прибутком на початок 2012р. 

Використання оцiнок та припущень - При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить 

оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення сум активiв та зобов'язань, визначення 

доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки 

фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з 

тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.  

ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно 

стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або 

продажу фiнансових iнструментiв визна¬ються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 



• фiнансовий актив, доступний для продажу; 

• iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

• дебiторська заборгованiсть; 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює 

їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi вит¬рати, якi безпосередньо належить до 

придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовими коштами та їх еквiвалентами в Товариствi вважають грошовi кошти на поточних 

рахунках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi, грошовi документи i їх 

еквiваленти, якi не обмежуються у використаннi. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в 

нацiональнiй валютi України - гривнi. 

Курсовi рiзницi вiдображаються загальною сумою у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому 

вони виникають. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, якi облiковуються в 

iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються по курсу НБУ на дату складання звiтностi. 

Дебiторська заборгованiсть 

Для фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна i довгострокова. 

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi може створюватись 

резерв сумнiвних боргiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiз-ниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та 

вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iс¬тотними - на основi 

групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi 

свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї 

непогашення заборго-ваностi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи 

дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, та¬ких як 

збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або 

географiчному регiонi. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка 

вiдбувається пiсля визнання зменшення ко¬рисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається 

у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона 

списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть включає в себе заборгованiсть за послугами. Уся кредиторська 

заборгованiсть облiковується за методом нарахування. Супутнi послуги являють собою операцiї, 

якi не передбачають передачу ризикiв i безпосередньо вiдображаються у фiнансовiй звiтностi .  

Оренда 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi 

ризики i вигоди, пов’язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв 

визначених в МСБО 17 “Оренда”. Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з 

правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна 

оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витра¬ти на 

прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду 

Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи 

амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. 

Визнання доходiв i витрат 



Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається 

в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня 

завершеностi операцiї з надання по¬слуг на дату балансу. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

Основнi засоби  

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 1000 грн. 

Основнi засоби Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

МСБО 16 “Основнi засоби”. 

Основнi засоби Товариства облiковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобiв класифiкуються 

за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об’єкти, якi планують використовувати в складi 

основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбання, але 

не введення в експлуатацiю основних засобiв. 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi затрати пов’язанi з доставкою i доведенням об’єкта до експлуатацiї. 

Виготовлення об’єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактичними прямими 

витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю 

вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”. 

Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при 

його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його 

вибуття. У випадку коли лiквiдацiйну вартiсть об’єкту основних засобiв неможливо оцiнити або 

сума її неiстотна , лiквiдацiйна вартiсть не визначається.  

Строк корисного використання по групам однорiдних об’єктiв основних засобiв визначається 

керiвництвом Товариства. За результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв строк їх 

корисного використання може переглядатись.  

Строк корисного використання об’єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється 

рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку оплати лiзингових платежiв). 

Нарахування амортизацiї по об’єктам основних засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням 

строку корисного використання цього об’єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв 

починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду 

по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв 

капiталiзується. Якщо при змiнi одного iз компонентiв складних об’єктiв основних засобiв 

виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 

вартостi складного об’єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 

компонента. 

На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовували iсторичну собiвартiсть. 

У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку 

вiд знецiнення згiдно МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”. 

Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно 

МСБО 38 “ Нематерiальнi активи”. 

Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, 

можуть бути iдентифiкованi (вiдокремленi вiд Товариства) i утримуються компанiєю на протязi 

перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних 

цiлях або передачi в оренду iншим особам. 

Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 

- права користування природними ресурсами; 

- права користування майном; 



- права на знаки для товарiв i послуг; 

- права на об’єкти промислової власностi; 

- авторськi та сумiжнi з ними права; 

- iншi нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи оцiнюються за iсторичною собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i 

затрати, пов’язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається iз всiх затрат на 

виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi 

роботи) визнаються в перiод їх виникнення. 

Наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльшують їх собiвартiсть, якщо: 

- iснує ймовiрнiсть що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних 

вигод, якi перевищать його початково оцiнений рiвень ефективностi; 

- якщо витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести на вiдповiдний актив. 

Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримання первiсної 

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного строку їх 

експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в 

експлуатацiю. 

Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при його облiку з 

врахуванням морального зносу, правових i iнших обмежень вiдносно строкiв використання або 

iнших факторiв, а також строкiв використання подiбних активiв. 

На звiтну дату матерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням можливого 

знецiнення згiдно МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”. 

Фiнансовi iнвестицiї 

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39.  

Зменшення корисностi активiв. 

Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення 

вiдповiдно до МСБО 36. 

На дату складання фiнансової звiтностi Товариство може визначати ознаки знецiнення активiв: 

- бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались; 

- старiння чи пошкодження активу; 

- суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй здiйснює дiяльнiсть 

Товариство, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; 

- перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; 

- суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж очiкуванi змiни 

в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть Товариствi. 

У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного 

вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу – це найбiльша з двох оцiнок: 

справедливої вартостi за мiнусом затрат на продаж i цiннiстю використання. Якщо сума 

очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд 

знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу 

до суми вiдшкодування. 

Специфiка дiяльностi Товариства передбачає облiковувати всi пiдприємства, як єдину одиницю, 

що генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у випадку вiдсутностi ознак 

знецiнення одиницi в цiлому, у звiтностi не вiдображається. 

Облiк витрат на позики 

Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до витрат на позики 

згiдно МСБО 23. Витрати на позики (проценти i iншi витрати, понесенi в зв’язку з залученням 

позикових коштiв) визнаються витратами того перiоду, в якому вони виникли, з вiдображенням у 

фiнансовiй звiтностi. 

Запаси 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 2. 

Собiвартiсть придбаних запасiв складається iз вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо 



пов’язаних з їх придбанням. 

Зобов’язання i резерви.  

Облiк i визнання зобов’язань i резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 

“Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи”. 

Зобов’язання Товариства класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i 

поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). 

Товариство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованостi в стан 

короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини 

боргу залишається менше 365 днiв. 

Товариство визнає умовнi зобов’язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку 

ймовiрностi їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв.  

Винагорода працiвникам. 

Всi винагороди працiвникам в Товариствi облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 

“Виплати працiвникам”. 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi 

вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в 

якому була надана заробiтна платня.  

Витрати з податку на прибуток.  

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБО 12 “Податки на прибуток”.  

Витрати з податку на прибуток, якi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються 

iз суми поточного i вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз суми оподатковуваного доходу 

(прибутку) за рiк, який обчислюється згiдно податкового законодавства України. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що 

наявнiсть майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi 

активи або можуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов’язань. 

Власний капiтал. 

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами учасникiв.  

Управлiння капiталом 

товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi 

капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб 

забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури 

капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його 

складовим ризики. На основi отриманих висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання капiталу 

шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також ви-плати дивiдендiв та 

погашення iснуючих позик. 

Виробництво електроенергiї та постачання її ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго" (договiр № 130 вiд 

07.05.2008р.), ПАТ "ЕК"Вiнницяобленерго" (договiр №509/13 вiд 05.09.2013 року) та 

субпiдрядним органiзацiям, задiяним на будiвництвi ДнiстровськоїГАЕС, є основними видами 

дiяльностi Товариства.Кiлькiсть виробленої електроенергiї залежить вiд сезонних змiн. У зв'язку iз 

збiльшенням притоку води навеснi та восени кiлькiсть виробленої електроенергiї зменшується, 

оскiльки Днiстровська ГЕС-2 є буферною гiдроелектростанцiєю i, крiм виробництва електричної 

енергiї, призначена для регулювання стоку р. Днiстер. На ринку електроенергiї попит на 

продукцiю Товариства залишається стабiльно високим з перспективою подальшого росту. 

Дiяльнiсть Товариства з виробництва та постачання електроенергiї не пов'язана з особливим 

ризиком для працiвникiв чи навколишнього середовища.Постачальники сировини та матерiалiв 

вiдсутнi у зв'язку iз специфiкою виробництва продукцiї.Проблемним питанням для Товариства 

залишаются претензiї Республiки Молдова на право власностi на частину Днiстровської ГЕС-2 



пов'язанi iз особливiстю адмiнiстративно-територiального розмiщення станцiї: гребля станцiї 

частково крiпиться до правого берега р. Днiстер, що є територiєю Молдови. 

За останнi 5 рокiв ПАТ "Днiстровська ГАЕС" придбало оргтехнiку, меблi та iнвентар для 

господарської дiяльностi, 3 легкових автомобiля "Нива-Шевроле", а також автобус ПАЗ 4234 для 

перевезення персоналу на ГЕС-2 та установку бiологiчної очистки стiчних вод "Бiотал", здiйснено:  

- замiна компресора високого тиску; 

- ремонт примiщень Днiстровської ГЕС-2; 

- монтаж пожежної сигналiзацiї; 

- реконструкцiю вiдкритого розподiльчого пристрою ВРП-35кВ; 

- капiтальний ремонт адмiнбудiвлi МТБ; 

- впровадження АСКОЕ на ГЕС-2; 

- ремонтнi роботи по бетонуванню вiдкосу нижнього б'єфу ГЕС-2; 

- капiтальний ремонт монтажного майданчика ГЕС-2; 

- капiтальний ремонт трансформатора Т-2; 

- капiтальний ремонт акумуляторної батареї зв'язку; 

- капiтальний ремонт бетонного покриття водопереливiв ГА №1, ГА №2; 

- капiтальний ремонт гермокришок водопереливiв ГА №1, ГА№3; 

- примiщення компресорної та сходових клiтин у будiвлi Днiстровської ГЕС-2; 

- кабiнетiв 4 поверху адмiнбудiвлi; 

- монтаж та наладка дизель-генератора на ГЕС-2. 

За звiтний рiк освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 4 749 тис. грн. за рахунок власних коштiв 

товариства. 

У 2014 роцi заплановано здiйснити: 

- капiтальний ремонт гiдроагрегату №2; 

- реконструкцiю КРП 6кВ Днiстровської ГЕС-2; 

- капiтальний ремонт трансформатора Т-1 та силових трансформаторiв ТМ-400 кВа i ТМ-630 кВа; 

- ремонт примiщення насосної вiдкачки та дренажу у будiвлi ГЕС-2; 

- ремонт системи управлiння гiдрозатворами ГЕС-2. 

Загальна сума капiтальних iнвестицiй та ремонтiв, запланована на 2014 рiк - 9 649 тис. грн. 

Мiж емiтентом та Членами наглядової ради на протязi звiтного року дiяли правочини вiд 25 сiчня 

2012 р. б/н. Сторонами правочину виступили: 

ПАТ «Днiстровська ГАЕС», в особi уповноваженого представника - секретаря Загальних зборiв 

акцiонерiв ВАТ «Днiстровська ГАЕС», Малого Iгоря Анатолiйовича, який дiє на пiдставi рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «Днiстровська ГАЕС» вiд 25 

сiчня 2012 року (далi iменується як «Товариство»), з одного боку та  

Особа, яка надала свою згоду на приєднання до цього Договору у вiдповiднiй заявi про згоду на 

обрання у члени Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Днiстровська ГАЕС» , 

рiшення щодо обрання якої членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства 

«Днiстровська ГАЕС» було прийняте Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного 

товариства «Днiстровська ГАЕС» (далi iменується як «Член Наглядової ради Товариства»), з 

iншого боку, разом iменованi як «Сторони». 

Предмет договору: 

Згiдно iз цим договором Член Наглядової ради Товариства зобов’язується безпосередньо 

здiйснювати повноваження, виконувати функцiї i обов’язки, передбаченi законодавством України, 

статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства, пов’язанi з обранням його на посаду 

члена Наглядової ради. 

Винагорода Члена Наглядової ради: 

Член Наглядової ради Товариства має право на отримання щомiсячної винагороди за виконання 

повноважень Члена Наглядової ради Товариства у наступному розмiрi: 

- Голова Наглядової ради – 5 мiнiмальних заробiтних плат у вiдповiдностi до чинного 

Законодавства України; 

- Заступник Голови Наглядової ради Товариства та Секретар Наглядової ради Товариства – 4 



мiнiмальних заробiтних плат у вiдповiдностi до чинного Законодавства України; 

Строки дiї та умови припинення дiї договору: 

Цей Договiр припиняє свою дiю в разi припинення повноважень Члена Наглядової ради 

Товариства за власною iнiцiативою у порядку, визначеному Статутом Товариства, або у випадку, 

якщо Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про вiдзив (вiдкликання) 

членiв Наглядової ради Товариства, якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, а також в iнших випадках, передбачених Статутом Товариства, 

внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством України. 

Основнi засоби емiтента знаходяться в м. Новоднiстровськ та на територiї Днiстровської ГЕС-2 . 

Встановлена потужнiсть ГЕС-2 - 40,8 МВт, робоча потужнiсть - 18 МВт. Екологiчних проблемних 

питань в ходi експлуатацiї основних засобiв у 2013 роцi не виникало. 

За перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року очиснi споруди на ГЕС-2 пройшли промислову 

експлуатацiю. За перiод експлуатацiї встановлено, що результати очистки стiчної води 

вiдповiдають межам норм. 

ТОВ «IнтерЕко» по замовленню пiдприємства розробила та затвердила проект нормативiв 

гранично допустимих скидiв забруднюючих речовин у водойму з метою приведення у 

вiдповiднiсть до змiн у законодавствi. Новоднiстровське регiональне управлiння водних ресурсiв 

та експлуатацiї Днiстровських водосховищ щоквартально проводить аналiз скинутої води. 

Стiчнi води з пiдроздiлiв ПАТ “Днiстровська ГАЕС” ( адмiнкорпус, база МТБ) скидаються в 

комунальну каналiзацiю управлiння Тепловодоканалу м. Новоднiстровська, згiдно договору. 

Систем зворотного водопостачання на об‘єктах ПАТ «Днiстровської ГАЕС» не має. 

ТОВ «Екосировина» по замовленню пiдприємства провело iнвентаризацiю викидiв забруднюючих 

речовин. Товариство отримало черговий дозвiл на викиди. Згiдно звiту ТОВ «Екосировина» 

забруднюючi речовини (оксид вуглецю, залiзо та його сполуки, манган та його сполуки, оксиди 

азоту) в межах норми. 

На пiдприємствi ПАТ “Днiстровська ГАЕС” вiдсутнi установки для очищення димових газiв, так 

як технологiя виробництва електричної енергiї на Днiстровськiй ГЕС-2 не передбачає утворення 

димових газiв. 

Незначнi обсяги викидiв шкiдливих речовин на Днiстровськiй ГЕС-2 не передбачають 

використання газоочисного обладнання. 

Для виробництва електричної енергiї на Днiстровськiй ГЕС-2 не використовується паливо. 

Скидiв забруднених стiчних вод без проходження повної очистки, в природнi об’єкти ПАТ 

“Днiстровська ГАЕС” у звiтному перiодi не було. 

Не вирiшено питання демаркацiї кордону з Молдовою щодо Днiстровської ГЕС-2. Дана проблема 

розглядається на державному рiвнi. 

В 2013 роцi за результатами перевiрок нарахованi та сплаченi штрафнi санкцiї на загальну суму 94 

503,39 грн., з них: 

- за порушення податкового законодавства до УДК в Чернiвецькiй областi - 338,4 грн., 

- за порушення податкового законодавства до Сокирянської виконанвчої дирекцiї ФСС - 300,15 

грн., 

- за порушення податкового законодавства до мiсцевого бюджету с. Козлiв Могилiв-Подiльського 

р-ну Вiнницької обл. - 93 864,84 грн. 

Єдиним джерелом фiнансування витрат емiтента є тариф на вироблену електроенергiю 

Днiстровської ГЕС-2. Оскiльки товариство здiйсює постачання електроенергiї за нерегульованим 

тарифом, проводиться робота по збiльшенню тарифу на вiдпуск електроенергiї та покращенню 

iнших договiрних умов, пов'язаних iз продажем виробленої електроенергiї. 

Станом на 31 грудня 2013 року невиконаних договорiв (контрактiв) у ПАТ "Днiстровська ГАЕС" 

немає. 

Оскiльки рiчний виробiток електроенергiї Днiстровською ГЕС-2 складає менше 100 млн кВт, 

Товариство має право вiдпускати електроенергiю поза Оптовим ринком електроенергiї, тому 



основна стратегiя подальшої дiяльностi полягає у пошуку найбiльш вигiдного ринку збуту 

електроенергiї, що передбачає покращення фiнансового стану пiдприємства у майбутньому. 

Стратегiя подальшої дiяльностi ПАТ "Днiстровська ГАЕС" не передбачає розширення 

виробництва у зв'язку iз особливостями дiяльностi буферного вузла Днiстровська ГЕС-2 в умовах 

каскаду станцiй ГЕС i ГАЕС на р. Днiстер.  

У звiтному роцi дослiджень та розробок Товариством не проводилось. 

У 2013 роцi ПАТ "Днiстровська ГАЕС" виступила стороною наступних судових справахi: 

 

1) Справа № 2а-1225/10/2470 вiд 11 березня 2010 року (ухвала Чернiвецького окружного 

адмiнiстративного суду) за позовом ВАТ «Днiстровська ГАЕС» до Сокирянської об’єднаної 

державної податкової iнспекцiї про визнання недiйсних податкових повiдомлень-рiшень» (№ 

0000572300/0 вiд 26.11.2009р., про визнання податкового зобов’язання з податку на додану 

вартiсть в сумi 22 089 864 грн. та застосування штрафних санкцiй в сумi 11 044 782 грн., 

№0000572300/1 вiд 24.12.2009р., про визнання податкового зобов’язання з податку на додану 

вартiсть в сумi 22 089 864 грн. та застосування штрафних санкцiй в сумi 11 044 782 грн., 

№0000562300/0 вiд 26.11.2009р., про визнання податкового зобов’язання з податку на прибуток в 

сумi 35 196 грн. та застосування штрафних санкцiй в сумi 12 140,8 грн., №0000562300/1 вiд 

24.12.2009р. про визнання податкового зобов’язання з податку на прибуток в сумi 35 196 грн. та 

застосування штрафних санкцiй в сумi 12 140,8 грн. 

Справа знаходиться в провадженнi.  

2) Справа № 2а-1289/10/2470 вiд 16.03.2010 року (ухвала Чернiвецького окружного 

адмiнiстративного суду) за позовом ВАТ «Днiстровська ГАЕС» до Сокирянської об’єднаної 

державної податкової iнспекцiї про визнання недiйсним податкових повiдомлень-рiшень (№ 

0000572300/2 вiд 27.02.2010 року про визнання податкового зобов’язання з податку на додану 

вартiсть в сумi 22 089 864 грн. та застосування штрафних санкцiй в сумi 11 044 782 грн., 

№000052300/2 вiд 27.02.2010р., про визнання податкового зобов’язання з податку на прибуток в 

сумi 35 169 грн. та застосування штрафних санкцiй в сумi 12 140,8 грн., №0000112300/2 вiд 

27.02.2010р., про застосування штрафних санкцiй в сумi 11 038 721 грн.) та об’єднання розгляду та 

вирiшення адмiнiстративних позовiв. Постановою Чернiвецького Окружного адмiнiстративного 

суду в задоволеннi адмiнiстративного позову вiдмовлено в повному обсязi. 

Справа знаходиться в провадженнi Вищого адмiнiстративного суду України вiд 14 листопада 

2013р. 

3) Справа № 2а-1529/10/2470 вiд 02.04.2010 року (ухвала Чернiвецького окружного 

адмiнiстративного суду) за позовом ВАТ «Днiстровська ГАЕС» до Державної податкової 

адмiнiстрацiї у Чернiвецькiй обл. про визнання недiйсним рiшення ДПА в Чернiвецькiй обл. вiд 27 

лютого 2010 року № 1256/10/25-009 в сумi 11 038 721 грн.  

Справа знаходиться в провадженнi у Вiнницькому апеляцiйному адмiнiстративному судi. 

Iнформацiя про результати господарської дiяльностi ПАТ "Днiстровська ГАЕС" у 2011-2013 рр.  

№ п/п Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1. Вiдпуск е/е, млн кВт год 68,3 66,5 59,1 

2. Корисний вiдпуск, млн кВт год 63,4 61,3 54,7 

3. Товарна продукцiя, тис грн 32 457 37 992 36 241 

4. Чистий прибуток, тис грн 703 801 844 

У 2011-2013 роках спостерiгається тенденцiя до зниження вiдпуску та корисного вiдпуску 

електричної енергiї. Це пов'язано iз змiнами у водному режимi рiчки та введенням у роботу I 

гiдроагрегату Днiстровської ГАЕС, що вимагає вiд Днiстровської ГЕС-2 пiдтримання заданої 

наповненостi верхнього водосховища. На протязi останнiї трьох рокiв стабiльно зростає тариф на 

вiдпуск елктроенергiї Днiстровської ГЕС-2, що вiдповiдним чином впливає на обсяг товарної 

продукцiї. За 2011-2013 роки чистий прибуток товариства зрiс на 20% або на 141 тис. грн. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
46654 47044 0.000 0.000 46654 47044 

будівлі та 

споруди 
37230 33032 0.000 0.000 37230 33032 

машини та 

обладнання 
7875 12101 0.000 0.000 7875 12101 

транспортні 

засоби 
368 483 0.000 0.000 368 483 

інші 1181 1428 0.000 0.000 1181 1428 

2. Невиробничого 

призначення: 
7890 7454 0.000 0.000 7890 7454 

будівлі та 

споруди 
7375 7037 0.000 0.000 7375 7037 

машини та 

обладнання 
119 100 0.000 0.000 119 100 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 396 317 0.000 0.000 396 317 

Усього 54544 54498 0.000 0.000 54544 54498 

Опис ПАТ "Днiстровська ГАЕС" не користується орендованими основними засобами. Зменшення 

вартостi власних основних засобiв за звiтний рiк становить 0,1%. 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 1000 грн. 

Основнi засоби Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

МСБО 16 “Основнi засоби”. 

Основнi засоби Товариства облiковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобiв класифiкуються 

за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об’єкти, якi планують використовувати в складi 

основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбання, але 

не введення в експлуатацiю основних засобiв. 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi затрати пов’язанi з доставкою i доведенням об’єкта до експлуатацiї. 

Виготовлення об’єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактичними прямими 

витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю 

вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”. 

Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при 

його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його 

вибуття. У випадку коли лiквiдацiйну вартiсть об’єкту основних засобiв неможливо оцiнити або 

сума її неiстотна , лiквiдацiйна вартiсть не визначається.  

Строк корисного використання по групам однорiдних об’єктiв основних засобiв визначається 

керiвництвом Товариства. За результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв строк їх 

корисного використання може переглядатись.  

Строк корисного використання об’єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється 

рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку оплати лiзингових платежiв). 

Нарахування амортизацiї по об’єктам основних засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням 

строку корисного використання цього об’єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв 



починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду 

по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв 

капiталiзується. Якщо при змiнi одного iз компонентiв складних об’єктiв основних засобiв 

виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 

вартостi складного об’єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 

компонента. 

На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовували iсторичну собiвартiсть. 

У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку 

вiд знецiнення згiдно МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

135 593 142 205 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
475 329.000 475 329.000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

475 329.000 475 329.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв виконано згiдно Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 

485 "Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств". Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi скоригованого 

статутного капiталу так, як неоплачений капiтал та вилучений капiтал у товариства вiдсутнi. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за 2013 рiк менша за розмiр статутного капiталу, що не 

узгоджується з вимогами закододавства щодо вартостi чистих активiв та розмiру статутного 

фонду. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 1422 X X 



Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 216.000 X X 

Усього зобов'язань X 1638.000 X X 

Опис: Прострочених зобов'язань станом на 31 грудня 2013 року пiдприємство не має.  

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Електрична 

енергiя 
54745 36241 100.00 54745 36241 100.00 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1 Виробничi послуги 9.00 

2 Сировина i допомiжнi матерiали 11.13 

3 Витрати на оплату працi 24.61 

4 Вiдрахування на соцiальнi заходи 8.67 

5 Амортизацiйнi вiдрахування 28.85 

6 
Податки, збори, обов'язковi 

платежi 
5.74 

7 Iншi витрати 12.00 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

підприємця) 

товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Мiжнародна 

група аудиторiв» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
32621402 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул.Артема, 58/2в, оф.27 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3265 25.09.2003 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

167 П 000167 03.09.2013 до 

04.09.2018 року 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рiк 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

підприємця) 

товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Мiжнародна 

група аудиторiв» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
32621402 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул.Артема, 58/2в, оф.27 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3265 25.09.2003 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

167 П 000167 03.09.2013 до 

04.09.2018 року 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Вих. №418 вiд 10 лютого 2014 року 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(звiт незалежного аудитора) 

Незалежної аудиторської фiрми ТОВ «Мiжнародна група аудиторiв» 

щодо повного пакету фiнансової звiтностi 

Публiчного акцiонерного товариства 

«Днiстровська ГАЕС» 

станом на 31.12.2013 року 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiвта фондового ринку  

Засновникам Публiчного акцiонерного товариства «Днiстровська ГАЕС» 

Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства «Днiстровська ГАЕС» 

Вступний параграф, вiдомостi про договiр та звiтнiсть 

Згiдно з Договором № № 1896/2014-АП вiд 03 сiчня 2014 року незалежною аудиторською фiрмою у формi товариства 

з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародна група аудиторiв» проведено аудит фiнансової звiтностi Публiчного 

акцiонерного товариства «Днiстровська ГАЕС» за 2013 рiк, у складi 

1. Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2013 року; 

2. Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 12 мiсяцiв 2013р.; 

3. Звiту про рух грошових коштiв за 2013 рiк; 

4. Звiту про власний капiтал за 2013 рiк; 

5. Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк  

зi стислим викладом суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток (далi –звiтнiсть), якi додаються.  

Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, пов'язаних з iмовiрнiстю вiдшкодування i класифiкацiєю 

вiдображених сум активiв або iз сумами i класифiкацiєю зобов'язань, якi могли б знадобитися в разi нездатностi 

Товариства продовжувати свою дiяльнiсть в якостi безперервно дiючого пiдприємства. 

Об’єктом перевiрки стали первиннi документи, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, зведенi облiковi 

документи, що вiдображають господарськi операцiї за 2013 рiк. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) . 

Фiнансова звiтнiсть компанiї складається в нацiональнiй валютi України – гривнi. 

Аудит розпочато 08.01.2014 року - закiнчено 10.02.2014 року. Мiсце проведення аудиторської перевiрки – примiщення 

ПАТ «Днiстровська ГАЕС». 

1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Незалежна аудиторська фiрма: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародна група аудиторiв»; 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3265 видано згiдно з рiшенням Аудиторської 

палати України №127 вiд 25.09.2003р., чинне до 04 вересня 2015 року. 

Генеральний директор, аудитор Iванченко О.С. сертифiкат аудитора серiї А № 005016 виданий рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 26 грудня 2001 року, термiн дiї до 26 грудня 2015 року. 

Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул.Артема, 58/2в, оф.27,  

Телефон : (044)- 501-24-41. 

Дата видачi аудиторського висновку: 10 лютого 2014 року. 

2. Основнi вiдомостi про Товариство 

Загальнi вiдомостi про Публiчне акцiонерне товариство «Днiстровська ГАЕС» 

Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «Днiстровська ГАЕС» 

Код за ЄДРПОУ 30149623 

Мiсцезнаходження 60236, Чернiвецька область, м.Новоднiстровськ  



Дата первинної державної реєстрацiї 26.03.1999 року 

Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 02.02.2012 року № 10391050017000004 

Виписка з державного реєстру Серiя А00 № 352068, видане Новоднiстровською мiською радою Чернiвецької обл. 

Основнi види 

дiяльностi 35.11.Виробництво електроенергiї; 

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 

35.14. Торгiвля електроенергiєю; 

35.13. Розподiлення електроенергiї; 

42.22. Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй;  

42.99. Будiвництво iнших споруд,н.в.i.у. 

Лiцензiя 1. Лiцензiя на виробництво електричної енергiї 

Серiя АГ № 579671 видана НКРЕ 15.02.2012 р. 

2. Лiцензiя на постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом 

Серiя АГ № 579672 видана НКРЕ 15.02.2012 р. 

Аудит здiйснено вiдповiдно до договору № 1896/2014-АП вiд 03 сiчня 2014 року. 

Предметом договору є аудит фiнансової iнформацiї щодо дiяльностi Замовника, результати якої вiдображенi у 

бухгалтерському облiку за перiод з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. та аудит фiнансової звiтностi, складеної за 

мiжнародними стандартами (щодо її повноти та достовiрностi) Замовника вiдповiдно до МСА 700 «Формулювання 

думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», iнших мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та 

етики. 

Аудит розпочато 08.01.2014 року - закiнчено 10.02.2014 року . 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Днiстровська ГАЕС», що додається, яка 

складається з балансу станом на 31 грудня 2013 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових 

коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв 

облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо 

застосованих П(С)БО на МСФЗ.  

Рiчну фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi - прийнятих Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку документiв, якими 

визначено порядок складання фiнансової звiтностi, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi центрального органу 

виконавчої влади (Мiнiстерства фiнансiв України) станом на 31.12.2013 року у вiдповiдностi до вимог Закону України 

«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99р. №996-ХIV.  

3.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною 

концептуальною основою мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. 

Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для 

того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або 

помилки. 

За повноту та достовiрнiсть, наданої аудитору фiнансової iнформацiї Публiчного акцiонерного товариства 

«Днiстровська ГАЕС» вiдповiдальнiсть несуть:  

Генеральний директор – Лунiн С.С.  

Головний бухгалтер – Шевчишена Н.П.  

4.Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 

аудиту. Аудитори є незалежними вiдносно Публiчного акцiонерного товариства «Днiстровська ГАЕС» оскiльки в 

аудиторiв вiдсутнi вiдносини щодо права власностi, заборгованостi або iнший конфлiкт iнтересiв з пiдприємством.  

Ми провели аудит вiдповiдно до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», iнших 

мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних 

вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 

мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв 

у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з 

метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 

загального подання фiнансової звiтностi.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  

Висловлення думки 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2013 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдображає 

достовiрно, у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Днiстровська ГАЕС», 

його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 



фiнансової звiтностi. 

Не модифiкуючи нашу думку, ми привертаємо увагу, що вартiсть чистих активiв товариства становить 167 796 тис. 

грн. i є меншою вiд розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.  

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до « Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.  

1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.  

Чистi активи – це активи пiдприємства за винятком його зобов’язань. 

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, 

затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 

485 вартiсть чистих активiв акцiонерних товариств розраховується за даними бухгалтерської звiтностi форми 1 

«Баланс» за формулою: 

Чистi активи = Активи (Роздiл 1 «Необоротнi активи» + Роздiл 2 «Оборотнi активи» + Роздiл 3 «Необоротнi активи, 

утримуванi для продажу, та групи вибуття») – Пасив (Роздiл 2 “ Довгостроковi зобов’язання та забезпечення ” + 

Роздiл 3 «Поточнi зобов’язання та забезпечення + Роздiл 4 «Зобов’язання, пов’язанi з необоротними 

активами,утримуваними для продажу,та групами вибуття» + Роздiл 5 «Чиста вартiсть активiв недержавного 

пенсiйного фонду»). 

 

Аудитом встановлено, що згiдно даних фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Днiстровська 

ГАЕС» , станом на 31.12.2013 року вартiсть чистих активiв товариства складає 167 796 тис. грн., менший нiж розмiр 

зареєстрованого статутного капiталу, який станом на 31 грудня 2013 року складає 475329тис. грн., що не вiдповiдає 

вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.  

2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 

емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».  

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi 

мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий 

ринок ”.  

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi 

вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до 

змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та 

фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.  

Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж 

фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв 

(Товариством) та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.  

3. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства станом на 31.12.2013р.) 

вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». 

Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним 

товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв 

вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Аудиторською перевiркою дотримання Товариством вимог законодавства вiдносно значних правочинiв встановлено: 

• Вартiсть активiв на 31.12.2013р.становить 170 583 тис.грн. 

• Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам становить: 17 058,3 тис.грн.. 

Товариство у 2013 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значних 

правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).  

Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону:  

№ пункту статтi 70  

ВИМОГИ ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства»  

Наявнiсть (так/нi) 

1 Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 

товариства, приймається наглядовою радою У 2013 роцi зазначених випадкiв не було 

Статутом акцiонерного товариства визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до категорiї значних 

правочинiв Нi 

У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого 

правочин виноситися на розгляд загальних зборiв. У 2013 роцi зазначених випадкiв не було 

2 

Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого 



правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради У 2013 роцi зазначених випадкiв не було 

Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого 

правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 

у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй У 2013 роцi зазначених випадкiв не було 

Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого 

правочину, перевищує 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi У 2013 роцi 

зазначених випадкiв не було  

3 На дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним 

товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори прийняли рiшення про попереднє схвалення 

значних правочинiв, якi можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру 

правочинiв та їх граничної вартостi. нi 

4 Значний правочин, застосовуються як додатковий до iнших вимог щодо порядку вчинення певних правочинiв,  

передбачених законодавством або статутом акцiонерного товариства нi 

5 Заборона дiлити предмет правочину з метою ухилення вiд передбаченого цим Законом порядку прийняття рiшень 

про вчинення значного правочину. Випадки подiлу предмету правочину з метою ухилення вiд передбаченого Законом 

«Про акцi онернi товариства» порядку прийняття рiшень про вчинення значного правочину не виявленi  

4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону 

України "Про акцiонернi товариства"  

Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому 

числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».  

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до 

Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:  

1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi 

товариства» та вимогам Статуту,  

2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан 

корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.  

Станом на 31 грудня 2013року частки в статутному капiталi Товариства належали наступним учасникам:  

 

Учасники Розмiр статутного капiталу, грн. Частка в статутному капiталi, % 

НАК «Енергетична компанiя України» 415443390 87,4012% 

ПАТ «Укргiдроенерго» 54566390 11,4797% 

Iншi юридичнi та фiзичнi особи, разом 5319630 1,1191 %  

Всього: 475329410 100,00 

Склад власникiв iстотної участi Товариства за 2013 рiк не змiнювався.  

Згiдно з п. 8.1.1. Статуту ПАТ «Днiстровська ГАЕС», управлiння товариством здiйснюють: 

вищий орган – загальнi збори акцiонерiв, 

Наглядова рада,  

Ревiзiйна комiсiя, 

виконавчий орган (одноосiбний) – Генеральний директор. 

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:  

1. Загальнi збори акцiонерiв, 

2. Наглядова рада, 

3. Голова правлiння - одноособовий виконавчий орган, 

4. Ревiзiйна комiсiя. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту.  

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.  

Iншi додатковi положення, що регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння, не 

затверджувались. 

В 2013 роцi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Днiстровська ГАЕС» скликались двiчi.  

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проведенi в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 

30 квiтня.  

В ходi проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 2 квiтня 2013 року, було прийнято ряд рiшень, 

серед яких можна зазначити такi: 

1.Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2012 рiк. 

2.Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ «Днiстровська ГАЕС» на 2013 рiк.  

3.Розподiлення прибутку за пiдсумками роботи ПАТ «Днiстровська ГАЕС» у 2012 роцi. Виплату дивiдендiв за 

результатами роботи ПАТ «Днiстровська ГАЕС» у 2012 роцi вирiшено не проводити.  

Позачерговi загальнi збори вiдбулись 5 листопада 2013 року. На них було прийнято рiшення про передачу нежитлових 

будiвель, що знаходяться у спiльнiй частковiй приватнiй власностi ПАТ «Днiстровська ГАЕС» (83/100) на 

вул.Вишнева, 6, у селi Ломачинцi, Сокирянського району Чернiвецької областi, у спiльну власнiсть територiальних 

громад сiл, селищ, мiст району, управлiння якою здiйснює Сокирянська районна рада, за умови взяття зобов’язання 



використовувати майно для органiзацiї дитячого оздоровчого табору, зокрема для забезпечення лiкування, 

оздоровлення та вiдпочинку дiтей-iнвалiдiв i дiтей iз значними вадами, ВIЛ-iнфiкованих та дiтей сирiт, i не 

вiдчужувати у приватну власнiсть. 

Наглядова рада, обрана позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 25 сiчня 2012 року, у своїй роботi 

керувалась дiючими Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та законодавством України. Протягом 2013 

року Наглядова рада провела 12 засiдань i розглянула 27 питань. Питання про затвердження Звiту про роботу 

Наглядової ради за 2013 рiк винесено на розгляд загальних зборiв акцiонерiв.  

Ревiзiйною комiсiєю товариства у 2013 роцi проведено 8 засiдань, на яких здiйснювався аналiз фiнансової звiтностi та 

звiтiв про виконання фiнансового плану за вiдповiднi перiоди 2013 року. Питання про затвердження Звiту про роботу 

ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк винесено на розгляд загальних зборiв акцiонерiв. 

В 2013 роцi ПАТ «Днiстровська ГАЕС» для обслуговування випуску акцiй бездокументарної форми iснування 

користувалось послугами ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», код за ЄДРПОУ 30370711. 

28.01.2013 р. ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийняло рiшення щодо ПАТ "Днiстровська ГАЕС" про допуск цiнних 

паперiв до торгiв на ПФТС без їх внесення до бiржового реєстру. Рiшення набуло чинностi 29.01.2013 р. 

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних 

паперiв емiтента на фондових бiржах не встановлено. 

Внутрiшнiй аудитор Наглядовою радою не призначався. 

Внутрiшнi правила, що могли б призвести до заподiяння шкоди Товариству або споживачам виявленi не були.  

Фактiв порушення статуту та внутрiшнiх правил членами Наглядової Ради та виконавчого органу Товариства не 

встановлено.  

У вiдповiдностi до ознак пов’язаних осiб, якi наводяться в МСФЗ 24, пов’язаними особами товариства визнанi: 

НАК «Енергетична компанiя України» з часткою в статутному капiталi 87,4012%; 

ПАТ «Укргiдроенерго» з часткою в статутному капiталi 11,4797%. 

Операцiй з пов’язаними особами за цiнами,що вiдрiзняються вiд справедливих, не встановлено. 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про 

акцiонернi товариства» можна зробити висновок:  

1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та 

вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства»,  

2) наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває 

фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння Товариства та результати їх функцiонування. 

Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння. 

3)Вiдхилень вiд принципiв корпоративного управлiння протягом року не встановлено.  

5. Iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилася 

вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».  

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта 

господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 

«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», 

аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використана пiд час iдентифiкацiї ризикiв 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.  

Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор 

отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та 

корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними 

бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.  

Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв, тверджень про шахрайство, якi б могли привернути нашу увагу. 

На нашу думку, заходи контролю, якi застосовував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для 

запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними. 

Значних зовнiшнiх факторiв ризику , що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом року, не виявлено. 

Особлива iнформацiя. 

При складаннi фiнансової звiтностi компанiя враховує подiї, якi виникли пiсля звiтної дати, i вiдображає їх у 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 10. На момент пiдписання звiтностi не виникло подiй якi б вплинули на 

складену звiтнiсть. 

Зовнiшнiй аудитор ПАТ «Днiстровська ГАЕС» -ТОВ «Мiжнародна група аудиторiв»; 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3265 видано згiдно з рiшенням Аудиторської 

палати України №127 вiд 25.09.2003р., чинне до 04 вересня 2015 року. 

Генеральний директор, аудитор Iванченко О.С. сертифiкат аудитора серiї А № 005016 виданий рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 26 грудня 2001 року, термiн дiї до 26 грудня 2015 року. 

Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул.Артема, 58/2в, оф.27,  

Телефон : (044)- 501-24-41. 

До звiту додається фiнансова звiтнiсть ПАТ «Днiстровська ГАЕС»  

1. Баланс(Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2013 року 

2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 12 мiсяцiв 2013р. 

3. Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк. 



4. Звiт про власний капiтал за 2013 рiк. 

5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.  

Генеральний директор  

ТОВ «Мiжнародна група аудиторiв» Iванченко О.С.  

сертифiкат аудитора серiї А № 005016 

вiд 26 грудня 2001 року  

ТОВ «Мiжнародна група аудиторiв»; 

Україна, м. Київ, вул.Артема, 58/2в, оф.27, 

Телефон : (044)- 501-24-41  

е-mail: vcm_p@bk.ru  

10 лютого 2014 року. 

Iнша iнформацiя вiдсутня. 

 

Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 2 1 

2 2012 2 1 

3 2011 0 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня. Ні 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня Ні 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  



 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про передачу нежитлових будiвель у спiльну 

власнiсть територiальних громад сiл, селищ i мiст Чернiвецької областi. 
Так 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  2 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради 

протягом останніх трьох років?  
12 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Вiдомостi про створення у складi 

Наглядової ради комiтетiв 

вiдсутнi. 

Інші (запишіть)  Вiдомостi про створення у складi 

Наглядової ради комiтетiв 

вiдсутнi. 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного 

секретаря? (так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  



 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  Винагорода членiв Наглядової 

ради визначається на пiдставi 

умов цивiльно-правових 

договорiв. 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Iншi вiдомостi вiдсутнi. 
 

X 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  Iншi вiдомостi вiдсутнi. 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 6 

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?  



 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так 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?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Iншi вiдомостi вiдсутнi. 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 



 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Ні Так Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Ні Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Ні Ні Ні 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) Iншi вiдомостi вiдсутнi. 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
 



Інше (запишіть)  Iншi вiдомостi вiдсутнi. 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада X 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Iншi вiдомостi вiдсутнi. 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
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 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Iншi вiдомостi вiдсутнi. 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Iнформацiя щодо залучення iнвестицiй вiдсутня.  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 



Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились  
 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Д/н  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Д/н. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiстровська ГАЕС" 
за ЄДРПОУ 30149623 

Територія Україна за КОАТУУ 7310600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво електроенергії за КВЕД 35.11 

Середня кількість 

працівників 
155 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
60236, м. Новоднiстровськ, Чернiвецької 

обл.  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 277 237 0 

первісна вартість 1001 501 490 0 

накопичена амортизація 1002 224 253 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 139384 133025 0 

первісна вартість 1011 207318 209841 0 

знос 1012 67934 76816 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 2268 2113 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 276 218 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 142205 135593 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 2184 2100 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 20773 29936 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

1211 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2777 1061 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 872 1870 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 90 23 0 

Усього за розділом II 1195 27907 34990 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 0 0 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 475329 475329 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 6038 6038 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -314415 -313571 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 166952 167796 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 909 67 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 784 1422 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 411 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 3 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 797 1149 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 670 146 0 

Усього за розділом IІІ 1695 3160 2787 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 170112 170583 0 

 

Примітки Iнша iнформацiя вiдсутня. 

Керівник Лунiн С.С. 

Головний бухгалтер Шевчишена Н.П. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiстровська ГАЕС" 
за ЄДРПОУ 30149623 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  
Код 

рядка  
За звітний період  

За аналогічний 

період попереднього 

року  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 36241 37992 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 25003 ) ( 24301 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1960 3027 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 9332 ) ( 9044 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2757 ) ( 5605 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 10 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 77 ) ( 134 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

1042 

 

1935 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 198 1134 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

844 

 

801 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття  
Код 

рядка  
За звітний період  

За аналогічний 

період попереднього 

року  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 844 801 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 7184 7215 

Витрати на оплату праці 2505 9904 8912 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3085 2762 

Амортизація 2515 10595 10752 

Інші операційні витрати 2520 6324 9309 

Разом 2550 37092 38950 



ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 47532941 47532941 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 47532941 47532941 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.02 0.02 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.02 0.02 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Iнша iнформацiя вiдсутня. 

Керівник Лунiн С.С. 

Головний бухгалтер Шевчишена Н.П. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiстровська ГАЕС" 
за ЄДРПОУ 30149623 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2013 р. 

Стаття  
Код 

рядка  
За звітний період  

За аналогічний 

період попереднього 

року  

1  2  3  4  

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

39291 

 

39337 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 54 76 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 28 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 7911 ) 

 

( 9352 ) 

Праці 3105 ( 9398 ) ( 6685 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3615 ) ( 3295 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12070 ) ( 11585 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 1236 ) ( 326 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5115 8198 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 4117 ) ( 7669 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4117 -7669 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 998 529 

Залишок коштів на початок року 3405 872 343 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1870 872 

 

Примітки Iнша iнформацiя вiдсутня.  

Керівник Лунiн С.С. 

Головний бухгалтер Шевчишена Н.П. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiстровська ГАЕС" 
за ЄДРПОУ 30149623 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2013 р. 

Стаття  
Код 

рядка  

За звітний період  
За аналогічний період 

попереднього року  

надходження  видаток  надходження  видаток  

1  2  3  4  5  6  

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 
3553 0 0 0 0 



продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 



необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки Iнша iнформацiя вiдсутня. 

Керівник Лунiн С.С. 

Головний бухгалтер Шевчишена Н.П. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Днiстровська ГАЕС" за ЄДРПОУ 30149623 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2013 р. 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 475329 0 0 6038 -314415 0 0 166952 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 475329 0 0 6038 -314415 0 0 166952 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 844 0 0 844 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 



(уцінка) 

необоротних 

активів  

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 
4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 844 0 0 844 

Залишок на 

кінець року 
4300 475329 0 0 6038 -313571 167796 0 0 

 

Примітки Інша iнформацiя вiдсутня. 

Керівник Лунiн С.С. 

Головний бухгалтер Шевчишена Н.П. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, 

ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013р. 

(в тисячах українських гривень) 

1.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

ПАТ «Дністровська ГАЕС»  (надалі – «Товариство») є товариством яке створене  шляхом 

перетворення Відкритого акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» в публічне акціонерне 

товариство згідно з законом України “Про акціонерні товариства”.                                                                                                                                                 

Повна назва публічне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС» 

Код за ЄДРПОУ 
30149623 

Місцезнаходження 60236, м. Новодністровськ, Чернівецька обл.,    тел.  (03741) 3-33-00 

Дата державної 

реєстрації 

26.03.1999 року  

Дата та номер 

останньої 

реєстраційної дії 

02.02.2012 року № 1 039 120 0000 000004 

Свідоцтво про 

державну реєстрацію 
виписка серії ААБ №509590 видана Новодністровською міською 

Радою 

Основні види 

діяльності за КВЕД 
 35.11 Виробництво електроенергії 

 35.13 Розподілення електроенергії 

 35.14 Торгівля електроенергією 

 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна 

 42.22 Будівництво споруд електропостачання та 

телекомунікацій 

 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 

Чисельність 

працівників на 

31.12.2013р. 

 

149 

Чисельність  

працівників на 

 01.01.2013р. 

 

152 

 

Наявність 

відокремлених 

підрозділів 

Відсутні. 

  Станом на 31 грудня 2013 та 01 січня 2013 року частки в статутном капіталі Товариства належали 

наступним учасникам:                                                   (в тисячах українських гривень) 

 

Учасники 

Розмір статутного 

капіталу, 

грн. 

Частка в 

статутному    

капіталі, % 

НАК «Енергетична компанія України». 415443390 87,4012% 

ПАТ «Укргідроенерго»  54566390 11,4797% 

Інші юридичні та фізичні особи, разом 5319630 1,1191 %   

Всього: 475329410  100,00 

 Основна діяльність Товариства полягає у виробництві та продажу електроенергії, згідно з чинним 

законодавством України. 

2.   ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Основи надання та подання інформації – Фінансова звітність Товариства була підготовлена 

відповідно до Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 



нормативним актам, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні та чинних 

міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 

звітності. 

      Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі 

бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням 

коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення 

інформації згідно з вимогами МСФЗ. 

       Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.Товариство 

перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2012 року відповідно до (МСФЗ) 

1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Керуючись (МСФЗ) 1, 

Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. Із цієї дати 

фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, які діють на дату 

складання звітності. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ у редакції, затвердженій Радою 

по Міжнародним стандартам фінансової звітності  (Рада по МСФЗ) та розміщеній на офіційному 

сайті Міністерства фінансів України. 

        Надання і розкриття інформації відповідає вимогам МСФЗ 1. Інформація надана відносно 

одного звітного періоду 2013р. В примітках розкривається інформація про основні корегування у 

відповідності до МСФЗ. Оцінки відносно вхідних залишків балансу станом на 01.01.2012р., а 

також сум, які стосуються всіх інших періодів, наданих у фінансовій звітності відповідно до 

МСФЗ, здійснюються у відповідності до міжнародних стандартів. Визнанню підлягають всі активи 

і зобов’язання, які відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ. 

         Всі визнані активи і зобов’язання оцінюються відповідно до МСФЗ по історичній 

собівартості. Товариство використовує вимоги МСФЗ про ретроспективне застосування всіх 

стандартів, які діють на дату підготовки фінансової звітності згідно МСФЗ вперше за один звітний 

період. 

Товариство ретроспективно застосувала стандарти МСБО 16, МСБО 38 з дати свого створення для 

перерахунку балансової вартості основних засобів і нематеріальних активів. 

Для розуміння всіх існуючих коригувань Балансу і Звіту про прибутки і збитки, Товариство 

надала узгодження статей власного капіталу відповідно до МСФЗ і раніше застосовуваними 

правилами обліку П (С)БО на дату переходу 01.01.2012р. В узгодженні розмежовуються зміни у 

зв’язку з переходом на нову облікову політику і виправленні помилок. 

Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво здійснювало 

оцінку активів, зобов’язань, доходів і витрат на основі принципу обачності. 

Основні зміни в порівнянні з фінансовою звітністю Товаристві у відповідності до положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку полягають в списанні активів, які не відповідають критеріям 

визнання у відповідності до МСФЗ, перекласифікацією статей активів, визнанням витрат у 

відповідності з принципом нарахування і нової облікової політики. Зміни пов’язані з переходом на 

МСФЗ, відображені шляхом корегувань відповідних статей балансу в кореспонденції з 

нерозподіленим прибутком на початок 2012р. 

          Використання оцінок та припущень - При підготовці фінансової звітності Підприємство 

робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення сум активів та зобов'язань, 

визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату 

підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 

Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.  

 

3.  ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Визнання та оцінка фінансових інструментів 

         Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання 

або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 



       • фінансовий актив, доступний для продажу; 

       • інвестиції, утримувані до погашення; 

       • дебіторська заборгованість; 

          Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство 

оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить 

до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 

відповідних розділах облікової політики. 

 Грошові кошти та їхні еквіваленти 

         Грошовими коштами  та їх еквівалентами  в Товаристві  вважають грошові кошти на 

поточних рахунках, інших рахунках в банках (депозитні), грошові кошти в касі, грошові 

документи і їх еквіваленти, які не обмежуються у використанні. Фінансова звітність Товариства 

складається в національній валюті України - гривні. 

         Курсові різниці відображаються загальною сумою у фінансовій звітності того періоду, в 

якому вони виникають. 

         На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, які 

обліковуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються по курсу НБУ на дату 

складання звітності. 

 Дебіторська заборгованість 

Для фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна і 

довгострокова. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві може 

створюватись резерв сумнівних боргів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою 

вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми 

резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та 

відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для 

фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки 

окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі 

групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні 

свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції 

непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи 

дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як 

збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або 

географічному регіоні. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 

зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка 

відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення 

корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку 

чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за 

рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Кредиторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість включає в себе заборгованість за послугами. Уся кредиторська 

заборгованість обліковується за методом нарахування. Супутні послуги являють собою операції, 

які не передбачають передачу ризиків і безпосередньо відображаються у фінансовій звітності .  

Оренда 

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі 

ризики і вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв 

визначених в МСБО 17 “Оренда”. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з 

правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна 

оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на 

прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду 

Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи 

амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати. 



 Визнання доходів і витрат 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається 

в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня 

завершеності операції з надання послуг на дату балансу. 

        Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 

        Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи. 

Основні засоби  

         Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 

більше одного року. 

Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності 

відповідно до МСБО 16 “Основні засоби”. 

Основні засоби Товариства обліковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобів 

класифікуються за окремими класами. Готові до експлуатації об’єкти, які планують 

використовувати в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються в 

складі класу придбання, але не введення в експлуатацію основних засобів. 

           Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість 

придбання і всі затрати пов’язані з доставкою і доведенням об’єкта до експлуатації. 

Виготовлення об’єктів основних засобів власними силами оцінюється за фактичними 

прямими витратами на їх створення. Під час вводу в експлуатацію їх вартість порівнюється з 

вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 “Зменшення корисності активів”. 

Ліквідаційна вартість – це сума грошових коштів, яку Товариство очікує отримати за актив 

при його вибутті після закінчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його 

вибуття. У випадку коли ліквідаційну вартість об’єкту основних засобів неможливо оцінити або 

сума її неістотна , ліквідаційна вартість не визначається.  

Строк корисного використання по групам однорідних об’єктів основних засобів 

визначається керівництвом Товариства. За результатами щорічної інвентаризації основних засобів 

строк їх корисного використання може переглядатись.  

Строк корисного використання об’єктів основних засобів, отриманих в лізинг, 

встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (строку оплати лізингових платежів). 

Нарахування амортизації по об’єктам основних засобів здійснюється прямолінійно, з 

врахуванням строку корисного використання цього об’єкта. Нарахування амортизації основних 

засобів починається з місяця, коли вони стають готовими до  експлуатації. 

Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонт основних засобів списують на затрати 

періоду по мірі їх виникнення. Вартість суттєвих оновлень і удосконалення основних засобів 

капіталізується. Якщо при зміні одного із компонентів складних об’єктів основних засобів 

виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової 

вартості складного об’єкту, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого 

компонента. 

На дату звітності для оцінки основних засобів використовували історичну собівартість. 

У випадку наявності факторів знецінення активів, основні засоби відображаються за 

мінусом збитку від знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”. 

Нематеріальні активи. 

 Нематеріальні активи товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності 

згідно МСБО 38 “ Нематеріальні активи”. 

Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної 

форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від Товариства) і утримуються компанією на 

протязі періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в 

адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам. 

Об’єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами: 

- права користування природними ресурсами; 



- права користування майном; 

- права на знаки для товарів і послуг; 

- права на об’єкти промислової власності; 

- авторські та суміжні з ними права; 

- інші нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи оцінюються за історичною собівартістю, яка включає вартість 

придбання і затрати, пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації. 

Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається із всіх затрат на 

виробництво і підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-дослідні 

роботи) визнаються в період їх виникнення. 

Наступні витрати на нематеріальні активи збільшують їх собівартість, якщо: 

- існує ймовірність що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних 

вигод, які перевищать його початково оцінений рівень ефективності; 

- якщо витрати можливо достовірно оцінити і віднести на відповідний актив. 

Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримання первісної 

ефективності активу, вони визнаються витратами періоду. 

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом на протязі очікуваного 

строку їх експлуатації. Нарахування амортизації починається  з місяця, коли вони стають 

готовими до  експлуатації. 

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при його 

обліку з врахуванням морального зносу, правових і інших обмежень відносно строків 

використання або інших факторів, а також строків використання подібних активів. 

На звітну дату матеріальні активи обліковуються за первісною вартістю з врахуванням 

можливого знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”. 

 Фінансові інвестиції 

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти».  

Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з врахуванням знецінення 

відповідно до МСБО 36. 

На дату складання фінансової звітності Товариство може визначати ознаки знецінення 

активів: 

- більш суттєве зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду, ніж сподівались; 

- старіння чи пошкодження активу; 

- суттєві негативні зміни в технологічній, ринковій чи правовій сфері, в якій здійснює діяльність 

Товариство, протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом; 

- перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю; 

- суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі ж очікувані зміни 

в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність Товаристві. 

У випадку наявності ознак знецінення активів, Товариство визначає суму очікуваного 

відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу – це найбільша з двох оцінок: 

справедливої вартості за мінусом затрат на продаж і цінністю використання. Якщо сума 

очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від 

знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу 

до суми відшкодування. 

Облік витрат на позики 

          Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до витрат на 

позики згідно МСБО 23. Витрати на позики (проценти і інші витрати, понесені в зв’язку з 

залученням позикових коштів) визнаються витратами того періоду, в якому вони виникли, з 

відображенням у фінансовій звітності. 

Запаси 

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у відповідності з МСБО 2. 

Собівартість придбаних запасів складається із вартості придбання  і інших витрат, безпосередньо 

пов’язаних з їх придбанням. 

 



Зобов’язання і резерви. 

Облік і визнання зобов’язань і резервів в Товаристві здійснюється відповідно до МСБО 37 

“Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”. 

Зобов’язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 

місяців) і поточні (строк погашення до 12 місяців). 

Товариство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованості в стан 

короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини 

боргу залишається менше 365 днів. 

Товариство визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на 

оцінку ймовірності їх виникнення і суми погашення, отриманої від експертів.  

Винагорода працівникам. 

         Всі винагороди працівникам в Товаристві обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19 

“Виплати працівникам”. 

Пенсійні зобов'язання 

         Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати 

працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні 

відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в 

якому була надана заробітна платня.  

Витрати з податку на прибуток.  

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності 

Товариства відповідно до МСБО 12 “Податки на прибуток”.  

Витрати з податку на прибуток, які відображаються у звіті про фінансові результати, 

складаються із суми поточного і відстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи із суми оподатковуваного доходу 

(прибутку) за рік, який обчислюється згідно податкового законодавства України. 

Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, коли існує 

ймовірність, що наявність майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалізувати 

відстрочені податкові активи або можуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових 

зобов’язань. 

Власний капітал. 

Статутний капітал, включає в себе внески учасників. 

Порядок розподілу накопиченого прибутку визначається зборами учасників.  

Умовні зобов'язання та активи. 

           Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання 

розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 

віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. 

 

4. ДЕТАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ  

4.1. Баланс 

4.1.1.Актив. Нематеріальні активи 

                                                                         (в тисячах українських гривень) 

Первісна вартість на 01.01.2013 року 501 

Надійшло за рік 8 

Первісна вартість на 31.12.2013 року 490 

Накопичена амортизація  на 01.01.2013 року 224 

Нараховано амортизації за рік 48 

Накопичена амортизація  на 31.12.2013 року 253 

Вибуло протягом року 19 

До нематеріальних активів включені придбані права на провадження діяльності та використання 

програмного забезпечення. 

 

 



4.1.2. Актив. Основні засоби 

 

(в тисячах українських гривень) 

За історичною 

вартістю 

  

Інвестиці

йна 

нерухоміс

ть   

 

Будів

лі 

Машини 

та 

обладнан

ня 

Транспо

рт 

Інструмен

ти, 

прилади, 

інвентар, 

меблі 

Інші  Капіта

льні 

інвести

ції  

Всього  

Справедлива 

вартість на 

01.01.2013 

6 771  84405 26509 1511 1434 5258 87108 212996 

Надходження  

0 
 3687 5800 232 409 

 

450 

 

4117 
14695 

Переміщення  

34 
 0 0 0 0 

 

0 

 

0 
34 

Вибуття  

63 
 207 126 0 61 

 

99 

 

10586 
11142 

Первісна 

вартість на  

31.12.2013р. 

6 674  87885 32183 1743 1782 
 

5609 

 

80639 
216515 

Накопичена 

амортизація на  

01.01.2013р. 

 

4499 
 38881 21651 1150 975 

 

4188 

 

0 
71344 

Амортизація за 

період 

 

63 
 8283 1150 153 -29 

 

413 

 

0 
10033 

Накопичена 

амортизація на  

31.12.2013р.  

 

4562 
 47164 22801 1303 946 

 

4601 

 

0 
81377 

Залишкова 

вартість на 

01.01.2013р. 

 

2272 
 45524 4858 361 459 

 

1070 

 

87108 
141652 

Залишкова 

вартість на 

31.12.2013р. 

 

2112 
 40721 9382 440 836 

 

1008 

 

80639 
135138 

 

На протязі 2013 року відбулось списання основних засобів. 

4.1.3 Актив. Довгострокові фінансові інвестиції. 

        Товариство  не  залучає в проведені своєї діяльності кошти інших товариств і не користується 

фінансовими інвестиціями інших юридичних осіб.                                                                                 

4.1.4 Актив. Виробничі запаси. 

                                                                                                 (в тисячах українських гривень) 

Склад  01.01.2013р.         31.12.2013р. 

Виробничі запаси 2 184 2 100 

Незавершене виробництво  0 0 

Готова продукція  0 0 

Товари 0 0 

Всього 2 184 2 100 

 

 

 



4.1.5 Актив. Дебіторська заборгованість 

  Поточна дебіторська заборгованість за роботи та послуги        
                                                                                     (в тисячах українських гривень) 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, послуги 

01.01.2013р. 31.12.2013р. 

Розрахунки з покупцями послуг 25 428 34 591 

Резерв сумнівних боргів 4 655 4 655 

Всього 20 773 29 936 

 

Інша дебіторська заборгованість  
                                                                                       (в тисячах українських гривень) 

Інша дебіторська заборгованість   01.01.2013р. 31.12.2013р. 

Розрахунки за виданими авансами   1 211 - 

Розрахунки с бюджетом   - 

З нарахованих доходів   - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість  

 2 777 1 061 

Всього   3 988- 1 061 

4.1.6. Актив. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

                                                                                                     (в тисячах українських гривень) 

Статті 01.01.2013р. 31.12.2013р. 

Грошові кошти в національній валюті на поточних 

рахунках 

872 1870 

Грошові кошти в національній валюті розміщенні на 

депозитах  

  

Грошові кошти в національній валюті в касі   

Всього 872 1870 

4.1.7 Пасив. Статутний капітал 

  Станом на 31 грудня 2013 та 01 січня 2013 року частки в статутном капіталі Товариства належали 

наступним учасникам:  

                                                                                                   (в тисячах українських гривень) 

 

Учасники 

Розмір статутного 

капіталу, 

грн. 

Частка в 

статутному    

капіталі, % 

НАК «Енергетична компанія України». 415443390 87,4012% 

ПАТ «Укргідроенерго»  54566390 11,4797% 

Інші юридичні та фізичні особи, разом 5319630 1,1191 %   

Всього: 475329410  100,00 

 

4.1.9 Пасив. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 

В склад майбутніх витрат і платежів входять нарахування резервів відпусток Товариства 

                                                                                                   (в тисячах українських гривень) 

Статті 01.01.2013р. 31.12.2013р. 

Сума резервів  797 1149 



4.1.10 Пасив. Кредиторська заборгованість  

                                                                                                    (в тисячах українських гривень) 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
01.01.2013р. 31.12.2013р. 

Кредиторська заборгованість за послуги інші поточна. 909 67 

Заборгованість з оплати заробітної плати поточна 0 0 

Всього 909 67 

 

Інша поточна кредиторська заборгованість  01.01.2013р. 31.12.2013р. 

Інша дебіторська заборгованість поточна  784 1421 

Всього  784 1421 

4.1.11 Пасив. Інша поточна дебіторська заборгованість   (в тисячах українських гривень)                                                        

4.2. Фінансові результати.  

4.2.1 Дохід від основної діяльності 

                                                                                                      (в тисячах українських гривень)                                                         

Статті 2013р. 

Дохід від реалізації послуг  36 241 

Всього       36 241 

 

4.2.2 Інші операційні доходи                                                                                  

                                                                                                (в тисячах українських гривень)      

Статті 2013р. 

Інші доходи 1 960 

Всього                                                                                1 960 

 

4.2.3 Елементи операційних витрат 

                                                                                                            (в тисячах українських гривень)      

Статті 2013р. 

Матеріальні затрати                                       7 184 

Витрати на оплату праці                                       9 904 

Відрахування на соціальні заходи  3 085 

Амортизація 10 595 

Витрати на збут 0 

Інші операційні витрати 5 632 

Всього                                                                                36 400 

4.2.4 Інші фінансові доходи 

                                                                                                   (в тисячах українських гривень)      



Статті 2013р. 

Відсотки від розміщення коштів на депозитних рахунках                                       - 

Всього                                                                                - 

4.2.5 Інші доходи та інші витрати 

          (в тисячах українських гривень)      

Статті 2013р. 

Дохід від продажу фінансових інвестицій                                       - 

Інші доходи - 

Всього                                                                                - 

(в тисячах українських гривень)      

Статті 2013р. 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 

Всього                                                                                - 

4.2.6 Податок на прибуток                

                                                                                                             (в тисячах українських гривень)      

Найменування показника  2013р. 

Поточний податок на прибуток 198 

Протягом звітного податкового року  товариство щомісячно сплачує податок за ставкою 19 

відсотків від суми прибутку Товариства.  

5. СЕГМЕНТИ 

       У зв’язку з тим, що Товариство  займається одним видом діяльності,  сегменти не 

виділяються. У випадку розширення масштабів діяльності Товаристві і появі нових видів 

виробництва чи послуг, Товариство буде надавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ 

“Операційні сегменти”. 

6. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ 

У відповідності до ознак пов’язаних осіб, які наводяться в МСФЗ 24, пов’язаними особами 

товариства є  

НАК «Енергетична компанія України». 

ПАТ «Укргідроенерго»  

 

7. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ, УМОВНІ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ 

         Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні 

акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. 

Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються 

українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. 

Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на 

реалізацію активів Підприємства. 

Хоча в економічній ситуації України помітні тенденції до покращення, економічна перспектива 

України в багатьох випадках залежить від ефективності економічних заходів, фінансових 

механізмів і монетарної політики, які застосовує уряд, а також розвиток фіскальної, правової і 

політичної системи. 



Українське податкове, валютне і митне законодавство досить часто міняється і має суперечливе 

трактування. Нещодавні події, які відбулись в Україні показали, що податкові органи можуть 

зайняти більш жорстку позицію при трактуванні законодавства і перевірці податкових 

розрахунків, і як наслідок можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.  

На думку керівництва Товариства відповідні положення законодавства інтерпретовані їм 

коректно, тому  ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться Товариство у 

зв’язку з податковим, валютним і митним законодавством є досить високою. У випадках, коли на 

думку керівництва Товариства існують значні сумніви у збережені зазначеного стану Товариства, 

у фінансовій звітності визнаються відповідні зобов’язання. 

У процесі господарської діяльності Товариство не є об’єктом судових спорів і позовів.  

9. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

         Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську 

заборгованість, дебіторську заборгованість цінні папери, та інші. Основні ризики включають: 

кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. Політика управління ризиками включає 

наступне:  

Кредитний ризик 
Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з 

новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість 

підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з іншими 

фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та 

фінансові інвестиції до погашення, ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при 

цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту. 

 Ризик ліквідності 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство 

аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 

активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Валютний ризик 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься 

внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управління 

валютною позицією. 

Управління капіталом 

товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності 

капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб 

забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури 

капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його 

складовим ризики. На основі отриманих висновків підприємство здійснює регулювання капіталу 

шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та 

погашення існуючих позик. 

 

9.ПОДІЇ ПІСЛЯ БАЛАНСУ 

 

На момент підписання звітності не виникло подій які б вплинули на складену звітність. 

                                                     

Генеральний директор     __________________________ Лунін С.С. 

 

Головний бухгалтер         __________________________ Шевчишена Н.П. 


