Титульний аркуш
21.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Лунiн С.С.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Нижньоднiстровська ГЕС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30149623
4. Місцезнаходження: 60236, Україна, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Новоднiстровськ,
Будинок Управлiння, 4 поверх
5. Міжміський код, телефон та факс: (03741) 3-33-00, (03741) 3-15-53
6. Адреса електронної пошти: dn_gaes@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 14.04.2021, Затвердити рiчну iнформацiю
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" за 2020 рiк. (Протокол № 05-2021 Наглядової ради ПрАТ
"Нижньоднiстровська ГЕС" вiд 14 квiтня 2021 року)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на

https://bit.ly/3tCQWni

21.04.2021

власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Товариство не користувалось послугами рейтингового агенства протягом 2020 року у зв'язку iз
високою вартiстю послуг рейтингової оцiнки емiтента (близько 50 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 20120 року ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" облiгацiї та iншi цiннi папери не
випускало.
Викуп власних акцiй, а також видачу сертифiкатiв цiнних паперiв впродовж звiтного перiоду
товариство не здiйснювало у зв'язку iз дематерiалiзацiєю випуску акцiй.
Пiдприємство пiд час звiтного перiоду кредитiв не отримувало. Зобов'язань по кредитах не має.

Цiннi папери у 2020 роцi товариством не випускались.
Зобов'язань по цiнних паперах не має.
Також, у рiчнiй iнформацiї не заповнено:
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не
реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу
власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацi про продаж ранiше викуплених товариством акцiй" - за звiтний перiод продажу
ранiше викуплених товариством акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" - за звiтний перiод емiтент не приймав рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за
звiтний перiод емiтент не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не приймав рiшення про надання
згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
"Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" - за звiтний перiод емiтент не
приймав участi в iнших юридичних особах.
"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента"
- за звiтний перiод не створено фiлiалiв або iнших структурних пiдроздiлiв.
"Судовi справи емiтента" - за звiтний перiод товариство не виступало стороною у судових
справах.
Штрафнi санкцiї щодо емiтента у звiтному перiодi не застосовувались.
"Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента
в разi їх звiльнення" - за звiтний перiод будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам
емiтента не виплачувалися.
"Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" - за звiтний перiод не
вiдбувалося вiдповiдних змiн.
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" - за звiтний перiод цiннi папери емiтентом не випускались, у власностi працiвникiв
емiтента не перебувають.
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка

розмiру статутного капiталу" - за звiтний перiод у власностi працiвникiв емiтента немає акцiй
Товариства.
"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або власникiв iнших цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв" - Операцiйним управлiнням АТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято
рiшення № 170510/00001 вiд 10.05.2017 року щодо виключення цiнних паперiв ПАТ
"Днiстровська ГАЕС" iз бiржового списку. Рiшення набрало чинностi з 11.05.2017 року. Iнша
iнформацiя вiдсутня.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" - за звiтний перiод не приймалося рiшеннь про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод не вчинялося значних
правочинiв.
"Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний
перiод не вчинялося правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - за звiтний перiод рiчна
фiнансова звiтнiсть пооручителя вiдсутня, оскiльки Товариство не випускало боргових цiнних
паперiв.
"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента." - за звiтний перiод зазначена iнформацiя в емiтента
вiдсутня.
"Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом" - за звiтний перiод iнформацiя про зазначенi договори
вiдсутня.
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2020 рiк товариство не складало.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Нижньоднiстровська ГЕС"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС"
3. Дата проведення державної реєстрації
26.03.1999
4. Територія (область)
Чернівецька обл.
5. Статутний капітал (грн)
475329410
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
135
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.11 - Виробництво електроенргiї
68.20 - Здавання в оренду власного майна
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України", МФО 356334
2) IBAN
UA763563340000026008300508417
3) поточний рахунок
UA763563340000026008300508417
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Провадження господарської
дiяльностi з виробництва
електричної енергiї
Опис

Номер
ліцензії
2
1277

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
3
4
5
27.06.2019
НКРЕКП

Видача лiцензiї з виробництва електричної енергiї ПрАТ
"Нижньоднiстровська ГЕС" регламентована постановою НКРЕКП вiд
27 червня 2019 року № 1277 на невизначений термiн.

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря
1
28.02.2012

Опис

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані (телефон та адреса
призначеної на посаду корпоративного
електронної пошти
секретаря
корпоративного секретаря)
2
3
Бакулiн Олег Юрiйович
067 372 41 63, bakulin2006@ukr.net
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).
Попереднє мiсце роботи - юрисконсульт ВАТ "Днiстровська ГАЕС". Досвiд
роботи - 18 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
910/8210/20

Найменування
суду
Господарський суд
мiста Києва

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

ПрАТ
"Нижньоднiстровськ
а ГЕС"

ТОВ "ВIМ Україна"

Стягнення боргу за продану
електроенергiю 9 997 445,50 по
договору № 211 вiд 29.12.2017
року (у тому числi пеня, 3%
рiчних, судовий збiр, iнфляцiйнi
витрати).

ПрАТ
"Нижньоднiстровськ
а ГЕС"

Консорцiум
"Науково-виробниче
об'єднання
"Укргiдроенергобуд
"

Стягнення боргу за постачання
електроенергiї за договором
№117 вiд 01.06.2012 року 90
566,50 (у тому числi пеня, 3%
рiчних, судовий збiр, iнфляцiйнi
витрати).

Стан розгляду
справи
Справа
завершена,
очiкується
наказ про
примусове
виконання
рiшення

Опис:
2

Опис:

910/1646/20

Господарський суд
мiста Києва

Справа
завершена,
боржник
погасив
заборгованiсть

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
На пiдприємствi затверджена наступна органiзацiйна структура:
1.Нижньоднiстровська ГЕС
1.1
Начальник ГЕС;
1.2
Заступник начальника ГЕС;
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;
1.9
Дiльниця енергозабезпечення;
1.10.
Насосна станцiя с. Козлiв;
2. Головний iнженер;
3. Заступник генерального директора;
4. Виробничо-технiчний вiддiл;
5. Бухгалтерiя;
6. Економiчний вiддiл;
7. Вiддiл комерцiї, монiторингу та облiку електричної енергiї;
8. Вiддiл публiчних закупiвель;
9. Юридичний вiддiл;
10. Вiддiл кадрiв;
11. Вiддiл охорони працi;
12. База матерiально-технiчного забезпечення;
13. Транспортна дiльниця;
14. 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. Дiюча
органiзацiна структура затверджена рiшенням Наглядової ради товариства (протокол № 05-2020
вiд 13 листопада 2020 року).
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариство не має.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2020 рiк склала 135 осiб,
з них 2 особи, якi працюють в умовах неповного робочого дня. Фонд оплати працi штатних
працiвникiв у 2020 роцi склав 25 507,1 тис. грн. i зменшився, порiвняно iз 2019 роком на 7,75% у
зв'язку iз зменшенням середньооблiкової кiлькостi працiвникiв на 5% у порiвняннi з 2019 роком.
Середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi - 139 осiб.
У 2020 роцi плиннiсть кадрiв у товариствi становить 1,3% серед-ньооблiкової
чисельностi штатних працiвникiв, що менше плинностi минулого звiтного перiоду на 1,8%.

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.
Частину кадрової роботи на пiдприємствi ведуть безпосередньо керiвники. Вони
органiзовують роботу вiддiлу кадрiв по пiдбору i розмiщенню кадрiв так, щоб якiсно та вчасно
виконувались задачi, що стоять перед пiдприємством.
В питаннях призначення чи перемiщення працiвника, оцiнки його дiлових якостей завжди
активну участь приймає його безпосереднiй керiвник.
В сферi матерiального винагородження за результати працi премiю-ють робiтникiв згiдно з
Положенням, Колективним договором, за-твердженими керiвником пiдприємства. Робiтникам та
службовцям, добре виконуючим свої трудовi обов'язки, покращення якостi працi
використовуються рiзноманiтнi винагороди, як моральнi так i матерi-альнi.
В IV кварталi звiтного року всiм працiвникам товариства випла-чувалась премiя до Дня
енергетика.
За багатолiтню та сумлiнну працю в електроенергетицi та висо-кий професiоналiзм,
працiвники ПрАТ у 2020 роцi були нагородженi грамотами з нагоди Дня енергетика.
У вiддiлах, структурних пiдроздiлах пiдприємства працює 23 молодих працiвникiв,
що складає 17,2% вiд загальної кiлькостi пра-цюючих. Iз них на керiвних посадах - 2 чол.,
професiоналiв та фахiв-цiв - 8 чол. та робiтникiв - 13 чол.
За фахом та квалiфiкацiєю працює 17 молодих працiвникiв, з них на робiтничих посадах - 7 осiб.
Молодi фахiвцi, якi навчалися за державним замовленням, на пiдприємство протягом
трьох останнiх рокiв не працевлаштовували-ся.
В товариствi проводиться перемiщення працiвникiв у пiдроздi-лах по посадах, тому це
вимагає їх навчання новим професiям або пе-реквалiфiкацiї. Перепiдготовка кадрiв проводиться
безпосередньо на пiдприємствi.
Пiдбiр спецiалiстiв на керiвнi посади на пiдприємствi здiйсню-ється переважно з
працiвникiв товариства. В питаннях призначення чи перемiщення працiвника, оцiнки його
дiлових якостей завжди активну участь приймають його безпосереднi керiвники.
Особлива увага придiляється питанням органiзацiї стажування. Свої професiйнi навички
працiвники вдосконалюють на робочому мi-сцi, навчаючись та стажуючись у досвiдчених
спецiалiстiв.
У звiтному роцi 2 молодих спецiалiст навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищому
навчальному закладi III-IV рiвнiв акредитацiї. Оплата навчання здiйснюється за рахунок фiзичної
особи.
У звiтному перiодi працiвники пiдприємства не проходили коротко-строкове навчання з вiдривом
вiд виробництва та навчання з трива-лим вiдривом вiд виробництва товариства.
Навчання керiвникiв i фахiвцiв здiйснюється як безупинний про-цес протягом усього
перiоду їхньої роботи. Кожен працiвник визна-чену частину часу протягом дня, тижня, мiсяця i
року присвячує пiд-вищенню квалiфiкацiї, оволодiнню сучасними досягненнями науки, те-хнiки,
культури i передового досвiду.
На пiдприємствi проводяться стажування працiвникiв, якi не мають достатнього досвiду роботи
на посадi, а також дублювання - прове-дення самостiйного виконання оперативними чи
оператино-виробничими працiвниками професiйних обов'язкiв на робочому мiс-цi пiд наглядом
досвiдченого працiвника.
Особи, зарахованi до резерву пiдприємства i його структурних одиниць, в 2020 роцi
навчання або пiдвищення квалiфiкацiї у Вузах не проходили.
Учбово-матерiальної бази у товариства своєї немає. Навчання та пiдготовка квалiфiкованих

робiтникiв вiдбувається в навчальному комбiнатi, який знаходиться на територiї мiста.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" не належить до жодних об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС"" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами та установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
У 2020 роцi до ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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, якщо не вказано iнше.
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01 сiчня 2012 року
вiдповiдно до (МСФЗ) 1 <Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi>.
Керуючись (МСФЗ) 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31
грудня 2013 року. Iз цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог
МСФЗ, якi дiють на дату складання звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ у редакцiї, затвердженiй Радою
по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (Рада по МСФЗ) та розмiщенiй на офiцiйному
сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Надання i розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСФЗ 1. Iнформацiя надана вiдносно
одного звiтного перiоду 2018р. В примiтках розкривається iнформацiя про основнi корегування у
вiдповiдностi до МСФЗ. Оцiнки вiдносно вхiдних залишкiв балансу станом на 01.01.2012р., 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. Товариство використовує вимоги МСФЗ про ретроспективне застосування всiх
стандартiв, якi дiють на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вперше за один звiтний
перiод.

Товариство ретроспективно застосувала стандарти МСБО 16, МСБО 38 з дати свого створення
для перерахунку балансової вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв.
Для розумiння всiх iснуючих коригувань Балансу i Звiту про прибутки i збитки, Товариство
надала узгодження статей власного капiталу вiдповiдно до МСФЗ i ранiше застосовуваними
правилами облiку П (С)БО на дату переходу 01.01.2012р. В узгодженнi розмежовуються змiни у
зв'язку з переходом на нову облiкову полiтику i виправленнi помилок.
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, грунтуючись 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 визнаються 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 витрати, 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 рiзниця 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 iстотними - 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 заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для
групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких
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 корисностi, 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 витрати 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 послуг 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.
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, коли вони стають готовими до експлуатацiї.
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, основнi засоби вiдображаються 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, коли вони стають готовими до
експлуатацiї.
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 39 <Фiнансовi iнструменти>.
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.
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.
Умовнi зобов'язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання
розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є
вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив
розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основною господарською дiяльнiстю Товариства є виробництво електричної енергiї. В 2020 роцi
Товариство здiйснювало дiяльнiсть з виробництва електричної енергiї на пiдставi лiцензiї на
право провадження господарської дiяльностi з виробництва електричної енергiї у межах мiсць
провадження господарської дiяльностi вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 27.06.2019р. №1277.
У вiдповiдностi до Закону України Про ринок електричної енергiї, ПрАТ "Нижньоднiстровська
ГЕС" здiйснювало дiяльнiсть з продажу електроенергiї власного виробництва на регульованих
ринках електроенергiї.
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" є учасником ринку "на добу наперед" (далi - РДН) i на
внутрiшньодобовому ринку(далi - ВДН) (Договiр про участь у ринку "на добу наперед" та
внутрiшньодобовому ринку № 239/01 вiд 01 липня 2019 р.). Цiна продажу електричної енергiї на
РДН та ВДН розрахована згiдно iз Правилами ринку "на добу наперед" та на внутрiшньодобовому
ринку, затвердженими постановою НКРЕКП вiд 14 березня 2018 року №308.
Також Товариство є учасником договору Про органiзацiю та проведення електронних аукцiонiв з

продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами вiд 27.06.2019 року, учасником
договору Про врегулювання небалансiв електричної енергiї вiд 03.04.2019 року, де цiна продажу
формується згiдно з постановою НКРЕКП №307 вiд 14.03.2018 року.
Кiлькiсть виробленої електроенергiї залежить вiд сезонних змiн. У зв'язку iз збiльшенням притоку
води навеснi та восени кiлькiсть виробленої електроенергiї зменшується, оскiльки
Нижньоднiстровська ГЕС 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 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 Нижньоднiстровська ГЕС пов'язанi
iз особливiстю адмiнiстративно-територiального розмiщення станцiї: гребля станцiї частково
крiпиться до правого берега р. Днiстер, що є територiєю Молдови. Також, у прикордоннiй зонi
розмiщенi об'єкти Нижньоднiстровської ГЕС:
високовольтнi лiнiї електропередачi (10 км);
кабельна лiнiя диспетчерського зв'язку (7 км);
комплекс вимiрювальних приладiв стану гiдротехнiчних споруд (репери, п'єзометри,
землянi марки - 65 од.),
до яких на даний час ускладнений доступ.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю,
їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб
фінансування
За останнi 5 рокiв ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС"придбало оргтехнiку, меблi та iнвентар для
господарської дiяльностi, легковий автомобiль для перевезення адмiнiстративного персоналу
Renault Duster, насос КМ 80-50-200 з двигуном 15 кВт 3 000 об/хв., повiтрозбiрник V =6,3 м куб,
а також автобус MAN для перевезення персоналу на Нижньоднiстровську ГЕС, здiйснено:
- реконструкцiю вiдкритого розподiльчого пристрою ВРП-35кВ;
- капiтальний ремонт адмiнбудiвлi МТБ;
- впровадження АСКОЕ на ГЕС;
- ремонтнi роботи по бетонуванню вiдкосу нижнього б'єфу ГЕС;
- капiтальний ремонт монтажного майданчика ГЕС;
- 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 ГЕС;
- монтаж та наладка дизель-генератора на ГЕС;
- капiтальний ремонт гiдроагрегату №2,3;
- ремонт примiщення насосної вiдкачки та дренажу у будiвлi ГЕС;
- ремонт системи управлiння гiдрозатворами ГЕС;
- реконструкцiю КРП 6кВ(II секцiя) Днiстровської ГЕС;
- капiтальний ремонт трансформатора Т-1 та силових трансформаторiв ТМ-400 кВа i ТМ-630 кВа;
- будiвництво ВРП 110 кВ (I-II черга);
- зведення металевого складу для негорючих матерiалiв;
- модернiзацiя щита власних потреб;
- встановлення системи вiдеонагляду;

- модернiзацiя приладiв замiру вiдмiток НБ та ВБ;
- капiтальний ремонт примiщення КРУ 6 кВ;
- замiна компресора низького тиску.
- Капiтальний ремонт примiщень адмiнкорпусу на суму;
- Насосна пожежогасiння;
- Капiтальний ремонт затвору водозливної греблi;
- Реконструкцiю естакади для ремонту затворiв;
- Модернiзацiю акумуляторної батареї типу СК-6 iз 120 елементiв;
- Реконструкцiю повiтрозбiрника.
За 2020 рiк передбачалось освоїти капiтальних iнвестицiй на суму 8 865 тис. грн. За звiтний перiод
освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 40 736 тис. грн.
В тому числi капiтальнi ремонти (полiпшення основних засобiв) проведено на суму 39 013 тис.
грн. при планi 5 086 тис. грн. А саме:
капiтальний ремонт ГА №3 на суму 4 124 тис. грн.;
капiтальний ремонт затворiв водозливної греблi №2, №3, №4, №7 i №9 на
суму 20965 тис. грн.;
модернiзацiя щита власних потреб на суму 223 тис. грн.;
капiтальний ремонт ГА № 2 на суму 2 429 тис. грн.;
реконструкцiя будiвельної огорожi №2 i №3 на суму 2218 тис. грн.;
капiтальний ремонт примiщень будiвлi ГЕС на суму 1972 тис. грн.;
капiтальний ремонт насосу 100Е 32 55 кВт на суму 1112 тис. грн;
реконструкцiя примiщень варти на суму 758 тис. грн.;
монтажнi роботи по повiтрозбiрнику V=6,3 на суму 500 тис. грн.;
реконструкцiя ВРП ПЛ 110 кВ на суму 707 тис. грн.,
капiтальний ремонт щита енергетичного на суму 4005 тис. грн.
Всi витрати на капiтальнi iнвестицiї було здiйснено за рахунок власних коштiв Товариства.
На 2021 рiк передбачається освоєння капiтальних iнвестицiй на суму 14 160 тис. грн. (без ПДВ)
З них окремо видiлено витрати на капiтальний ремонт у сумi 10 725 тис. грн. а саме:
Виготовлення технiчної документацiї (паспортизацiя) по затворах водозливної греблi
(№10, 11, 5, 6) на суму 1 600 тис. грн. для виконання припису технiчної iнспекцiї.
Капiтальний ремонт затворiв водозливної греблi №5, №6 на суму 4 000 тис грн. i 4125 тис. грн.,
якi були взятi на облiк в кiнцi 2018 року за договором мiни з ПрАТ "Укргiдроенерго".
Замiна компресора високого тиску на суму 1000 тис. грн. пiсля проведення планового
огляду персоналом, було виявлено ненадiйнi, частково пошкодженi вузли компресора, якi не
пiдлягають ремонту через застарiле обладнання та вiдсутнiсть комплектуючих до нього.
Витрати по капiтальному будiвництву на 2021 рiк не плануються .
Придбання машин та обладнання планується здiйснити на суму 2 525 тис. грн., а саме:
Автомобiль на суму 1000 тис. грн. для перевезення виробничого персоналу на
Нижньоднiстровську ГЕС.
Тепловiзор на суму 70 тис. грн., необхiдний для органiзацiї виконання робiт воєнiзованою
охороною в нiчний перiод доби, або при поганiй видимостi.
Бронежилети на суму 148 тис. грн., необхiднi для працiвникiв воєнiзованої охорони, а
саме для захисту персоналу у випадку нападу.
Офiснi меблi на суму 282 тис. грн. у зв'язку з виробничою необхiднiстю на пiдприємствi.
Буї рiчковi "Днiпро-16" щитовий "Заборонена зона" на суму 855 тис. грн. Необхiднi для
позначення на воднiй поверхнi ВБ Нижньоднiстровської ГЕС про небезпечну зону, яка
знаходиться пiд охороною.

-

Насосне обладнання на суму 170 тис. грн. взамiн морально застарiлого.

На 2021 рiк необоротних матерiальних активiв планується на суму 860 тис. грн., в тому числi:
Автозапчастини на суму 202 тис. грн., для пiдтримання автопарку в робочому станi.
Прилад нiчного спостереження на суму 7 тис. грн., необхiдний для здiйснення охорони
об'єкта в нiчний час.
Бойовi набої 9мм ФОРД-12 на суму 30 тис. грн., для захисту стратегiчного об'єкту.
Поворотний прожектор на суму 13 тис. грн., для освiтлення територiї при не достатнiй
видимостi.
Помпова рушниця на суму 12 тис. грн., для захисту стратегiчного об'єкта.
Пiстолети "ФОРД-14Р" на суму 54 тис. грн., для захисту стратегiчного об'єкта.
Комплектуючi сервера на суму 100 тис. грн., необхiднi для збiльшення пам'ятi та
пришвидшення швидкодiї сервера.
Системнi блоки на суму 80 тис. грн., необхiдний для обробки даних, оновлення апаратури
для персоналу у зв'язку з старiнням наявної.
Iнвестицiї в нематерiальнi активи плануються на суму 50 тис. грн.
Заплановано оновлення програмного забезпечення.
Капiтальнi iнвестицiї на 2021 рiк планується здiйснити за рахунок власних коштiв
Товариства.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента знаходяться в м. Новоднiстровськ та на територiї Нижньоднiстровської
ГЕС.
На вiдстанi 20 км нижче за течiєю вiд Днiстровської ГЕС-1 збудований буферний
гiдровузол, в складi водозливної греблi та будiвлi гiдроелектростанцiї, лiвобережної та
правобережної земляної греблi. Гiдровузол призначений для вирiвнювання нерiвномiрних
(добових та тижневих) скидiв Нижноднiстровської ГЕС в нижнiй б'єф, створення нижнього
басейну для Днiстровської ГАЕС та виробiтку електроенергiї.
В будiвлi Нижньоднiстровської ГЕС встановленi три горизонтальних капсу-льних гiдроагрегата
(турбiна поворотнолопастна типу ПЛ 15-ГК-470, генератор СГК 483/125-56 УХЛ4) потужнiстю
13,6 мВт кожний (сумарно 40,8 мВт).
Виробiток електроенергiї Нижньоднiстровської ГЕС залежить вiд режиму роботи
Днiстровської ГЕС-1 та Днiстровської ГАЕС.
Нижнє водосховище Днiстровської ГАЕС, що складається з 36 км захис-них споруд та 0,8 км
греблi, створює верхнiй б'єф для Нижньоднiстровської ГЕС. Проектом Днiстровської ГАЕС
передбачено нормальний пiдпiрний рiвень буфе-рного водосховища (НД ГЕС) 77,1 м, при якому
проектна розрахункова потуж-нiсть одного гiдроагрегата Нижньоднiстровської ГЕС буде
становити 13,6 мВт.
Станом на 31.12.2020 року на Нижньоднiстровськiй ГЕС, проектна по-тужнiсть складає 40,8
мВт, наявна потужнiсть складає 22,0 МВт, в зв'язку з тим що незавершенi добудови захисних
споруд.

На протязi 2020 року група нагляду за гiдротехнiчними спорудами (ГТС) гiдротехнiчного цеху
Днiстровської ГЕС ПАТ "Укргiдроенерго" проводила нагляд за роботою i станом гiдротехнiчних
споруд Нижньоднiстровської ГЕС у вiдповiдностi з рiчним планом - графiком, а саме:
за фiльтрацiйним режимом в основi споруд та берегових примиканнях Нижньоднiстровської ГЕС;
за осiданням земельних i бетонних споруд Нижньоднiстровської ГЕС;
за змiщенням секцiй будiвель Нижньоднiстровської ГЕС.
Вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства палива та енергетики України вiд 14.05.2014 р. за № 353 "Про
обстеження гiдротехнiчних споруд i обладнання гiдроелектростанцiй", призначена мiжвiдомча
комiсiя, яка виконала обстежен-ня гiдротехнiчних споруд Нижньоднiстровської ГЕС та перевiрку
органiзацiї нагляду за ними в обсязi вимог, регламентованих положенням "Безпека гiдротехнiчних споруд i гiдромеханiчного обладнання електростанцiй України. По-ложення про
галузеву систему нагляду", ГКД 34.03.106-2003. Було проведено обстеження стану
гiдротехнiчних споруд та обладнання Нижньоднiстровської ГЕС та пiдписаний акт мiжвiдомчою
комiсiєю та затверджений Заступником Мiнiстра Мiненерговугiлля України О.Д. Светелiком 26
сiчня 2015р. Згiдно даного акту гiдротехнiчнi споруди i їх механiчне обладнання Нижньоднiстровської ГЕС знаходяться в працездатному експлуатацiйному станi, вiдповiдають вимогам проекту i
можуть виконувати свої функцiональнi призначення в проектних режимах.
Екологiчних проблемних питань в ходi експлуатацiї основних засобiв у 2020 роцi не виникало.
За перiод з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року очиснi споруди на ГЕС пройшли
промислову експлуатацiю. За перiод експлуатацiї встановлено, що результати очистки стiчної
води вiдповiдають межам норм.
Новоднiстровське регiональне управлiння водних ресурсiв та експлуатацiї Днiстровських
водосховищ щоквартально проводить аналiз скинутої води.
Стiчнi води з пiдроздiлiв ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" (адмiнкорпус, база МТБ)
скидаються в комунальну каналiзацiю управлiння Тепловодоканалу м. Новоднiстровська, згiдно
договору.
Систем зворотного водопостачання на об'єктах ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" не має.
ТОВ "Аналiтикасертфiкат" по замовленню пiдприємства проводить iнвентаризацiю
викидiв, обгрунтування, обсяги викидiв та пiдготовка матерiалiв для отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для Нижньоднiстровської ГЕС. Згiдно звiту
забруднюючi речовини (оксид вуглецю, залiзо та його сполуки, манган та його сполуки, оксиди
азоту) в межах норми.
На пiдприємствi ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" вiдсутнi установки для очищення
димових газiв, оскiльки технологiя виробництва електричної енергiї на Нижньоднiстровськiй ГЕС
не передбачає утворення димових газiв.
Незначнi обсяги викидiв шкiдливих речовин на Нижньоднiстровськiй ГЕС не передбачають
використання газоочисного обладнання.
У 2020 роцi ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" не проводилося рекультивацiї земель.
Для виробництва електричної енергiї на Нижньоднiстровська ГЕС не використовується
паливо.
Скидiв забруднених стiчних вод без проходження повної очистки, в природнi об'єкти на
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" немає.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Не вирiшено питання демаркацiї кордону з Молдовою щодо Нижньоднiстровської ГЕС. Дана
проблема розглядається на державному рiвнi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство здiйснює дiяльнiсть, що пiдлягає державному лiцензуванню, та пiдпорядкована
умовам угод про умови дiяльностi на регульованих сегментах ринку: ринок "на добу наперед",
внутрiшньодобовому ринку, ринку небалансiв та договiру про органiзацiю та проведення
електронних аукцiонiв з продажу електроенергiї. Тарифи на електроенергiю формуються у
вiдповiдностi до Правил Ринку та постанов НКРЕКП №307, 308 вiд 14.03.2018 року. Основним
джерелом фiнансування витрат емiтента є кошти, що надходять вiд продажу електроенергiї,
виробленої Нижньоднiстровською ГЕС.
А вцiлому, Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються за
"
амортизованою собiвартiстю;
"
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або
"
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Класифiкацiя здiйснюється на основi обох таких критерiїв:
"
бiзнес-моделi суб'єкта господарювання з управлiння фiнансовими активами; та
"
установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання
обох зазначених нижче умов:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових
активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
"
договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом
одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
"
договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не
оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд.
Товариство пiд час первiсного визнання має право безвiдклично призначити фiнансовий актив як
такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке рiшення
усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi, що в iншому випадку виникла
б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних
основах.
Якщо Товариство володiє iнструментом власного капiталу з "стратегiчних" причин, наприклад,
щоб змiцнити дiловi зв'язки або отримати доступ на певний ринок, вона може на власний розсуд
прийняти пiд час первiсного визнання таких iнвестицiй безвiдкличне рiшення про вiдображення
подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi. Навiть пiсля продажу такої
iнвестицiї змiни справедливої вартостi не рекласифiкуються в прибутки та збитки, а напряму
змiнюють нерозподiлений прибуток.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31 грудня 2020 року невиконаних договорiв (контрактiв) у ПрАТ "Нижньоднiстровська
ГЕС" немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основна стратегiя подальшої дiяльностi ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" полягає у пошуку
найбiльш вигiдного ринку збуту електроенергiї, що передбачає покращення фiнансового стану
пiдприємства у майбутньому. Стратегiя подальшої дiяльностi ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС"
не передбачає розширення виробництва у зв'язку iз особливостями дiяльностi буферного вузла
Нижньоднiстровська ГЕС в умовах каскаду станцiй ГЕС i ГАЕС на р. Днiстер.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У звiтному роцi дослiджень та розробок Товариством не проводилось.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Iнформацiя про результати господарської дiяльностi ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" у 20182020 рр.
№ п/п Показники
2020 р.

2018 р.

1.
Вiдпуск е/е, млн кВт год
65,6
2.
Корисний вiдпуск, млн кВт год
61,4
3.
Товарна продукцiя, тис грн
71 820
4.
Чистий прибуток, тис грн
2 660

2019

83,6

р.
73,7

78,5

69,2
104 048

92 492

7 847

5 508

У 2018-2020 роках спостерiгалася тенденцiя до зниження вiдпуску та корисного вiдпуску
електричної енергiї. Це пов'язано iз змiнами у водному режимi рiчки та аварiйним ремонтом III
гiдроагрегату Нижньоднiстровської ГЕС. За 2018-2020 роки обсяг товарної продукцiї знизився на
31%. Iз вступом в дiю нового Закону Про ринок електричної енергiї ситуацiя змiнилася. Цiни на
ринку електроенергiї вкрай нестабiльнi. У 2019 роцi усереднений тариф на вiдпуск електроенергiї
власного виробництва знизився з 1,34 грн/кВт год до 1,16 грн/кВт год у 2020 роцi. Це вiдповiдним
чином вплинуло на обсяг товарної продукцiї та фiнансовий результат дiяльностi Товариства у
2020 роцi.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
наглядова рада

Структура

Персональний склад

Голова наглядової ради -1 особа
Члени наглядової ради - 4 особи

Голова наглядової ради - Крiпiневич
Зоя Миколаївна
Член наглядової ради - Коваленко
Свiтлана Миколаївна
Член наглядової ради - Новик
Володимир Анатолiйович

Член наглядової ради - Кочiгiн Вiталiй
Володимирович
Член наглядової ради - Дуденко
Олекссандр Миколайович
ревiзiйна комiся

Голова ревiзiйної комiсiї - 1 особа
Члени ревiзiйної комiсiї - 2 особи

виконавчий орган

Виконавчий орган (одноосiбний) Генеральний директор

Голова ревiзiйної комiсiї - Ярова
Наталiя Iванiвна
Член ревiзiйної комiсiї - Кудрiк Олена
Iванiвна
Член ревiзiйної комiсiї - Цибух
Олександр Петрович
Генеральний директор - Лунiн Сергiй
Сергiйович

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

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Лунiн Сергiй Сегiйович

1959

Вища

25

1

2

3

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПрАТ "Нижньоднiстровська
ГЕС", 30149623, ПрАТ
"Днiстровська ГАЕС",
Генеральний директор.

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
25.01.2012, до
29 грудня
2022 року

Опис:
Посадова особа Лунiн Сергiй Сергiйович не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 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.
ПрАТ "Нижньоднiстровська
01.04.2010,
ГЕС", 30149623, ПрАТ
Головний бухгалтер
Шевчишена Нiна Павлiвна
1963
Вища
9
не
"Днiстровська ГАЕС",
визначений
головний бухгалтер.
Опис:
Посадова особа Шевчишена Нiна Павлiвна не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 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.
Мiнiстерство енергетики
України, 37471933,
Начальник вiддiлу
23.04.2020, 3
Голова Наглядової ради Крiпiневич Зоя Миколаївна
1972
вища
25
корпоративних прав
роки
Департаменту корпоративних
та майнових вiдносин
Мiненерговугiлля України.
Опис:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" (протокол № 1вiд 23.04.2020 року) обрано членом наглядової
ради Крiпiневич Зою Миколаївну. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є представником акцiонера Товариства ¬ Мiнiстерства
енергетики України. Посади протягом останнiх п'яти рокiв: 2011- 05.2016 - заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу ФДМУ, з - 05.2016
начальник вiддiлу корпоративних прав Департаменту корпоративних та майнових вiдносин Мiненерговугiлля України.Рiшенням наглядової ради
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" (протокол № 01-2020 вiд 18.05.2020 року) Крiпiневич Зою Миколаївну обрано головою наглядової ради.
Винагорода за виконання обов'язкiв голови наглядової ради не виплачується, оскiльки посадова особа є державним службовцем.

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Член Наглядової ради

4

5

6

Коваленко Свiтлана
Миколаївна

1961

Вища

40

Мiнiстерство енергетики
України, 37471933,
Заступник начальника вiддiлу
корпоративних прав
Департаменту корпоративних
та майнових вiдносин
Мiненерговугiлля.

23.04.2020, 3
роки

Опис:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" (протокол № 1вiд 23.04.2020 року) обрано членом наглядової
ради Коваленко Свiтлану Миколаївну.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є представником акцiонера Товариства ¬ Мiнiстерства енергетики України. Винагорода за
виконання обов'язкiв члена наглядової ради не виплачується, оскiльки посадова особа є державним службовцем.
Iнша iнформацiя вiдсутня.
Головне управлiння ДФС в
Чернiвецькiй областi,
39392513, Протягом
01.2015-09.2017 головний
державний ревiзор iнспектор вiддiлу фактичних
перевiрок,контролю за
готiвковими операцiями
управлiння аудиту Головного 19.04.2019, 3
Член Ревiзiйної комiсiї
Цибух Олександр Петрович
1964
Вища
37
управлiння ДФС у
роки
Чернiвецькiй областi;
09.2017-по цей час головний
державний ревiзор iнспектор вiддiлу платникiв
основних галузей економiки
управлiння аудиту Головного
управлiння ДФС у
Чернiвецькiй областi.
Опис:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" 19 квiтня 2019 року Цибух Олександра Петровича членом
Ревiзiйної комiсiї термiном на три роки. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Винагорода за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї не виплачується, оскiльки посадова особа є державним
службовцем.Iнша iнформацiя вiдсутня.
Член Ревiзiйної комiсiї
Кудрiк Олена Iванiвна
1964
Вища
37
Мiнiстерство енергетики
17.07.2019, 3

України, 37471933, З 02.2017
р. заступник начальника
вiддiлу Мiнiстерства
енергетики та вугiльної
промисловостi України.

7

8

роки

Опис:
Наказом Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України №310 вiд 17.07.2019 року "Про представникiв Мiнiстерства енергетики та
вугiльної промисловостi України у складi ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" призначено представником Мiнiстерства
енергетики та вугiльної промисловостi України у складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" Кудрiк Олену Iванiвну (згоди на
розкриття паспортних даних немає) - заступника начальника вiддiлу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має .Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Винагорода за виконання обов'язкiв члена
ревiзiйної комiсiї не виплачується, оскiльки посадова особа є державним службовцем.Iнша iнформацiя вiдсутня.
Мiнiстерство енергетики
України, 37471933, З травня
2019 року - головний
спецiалiст вiддiлу
Голова Ревiзiйної
реформування власностi та
17.07.2019, 3
Ярова Наталiя Iванiвна
1967
Вища
34
комiсiї
оргструктур Департаменту
роки
корпоративних та майнових
вiдносин Мiнiстерства
енергетики та вугiльної
промисловостi України.
Опис:
Наказом Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України №310 вiд 17.07.2019 року "Про представникiв Мiнiстерства енергетики та
вугiльної промисловостi України у складi ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" призначено представником Мiнiстерства енергетики
та вугiльної промисловостi України у складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" Ярову Наталiю Iванiвну (згоди на розкриття
паспортних даних немає) - головного спецiалiста вiддiлу реформування власностi та оргструктур Департаменту корпоративних та майнових
вiдносин Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Винагорода за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не виплачується, оскiльки посадова особа є
державним службовцем. Iнша iнформацiя вiдсутня.
Мiнiстерство енергетики
України, 37471933, З
жовтня 2016 року - головний
28.08.2019, до
Басацька Свiтлана
спецiалiст Департаменту
Член Наглядової ради
1961
Вища
40
25.04.2020
Станiславiвна
корпоративних та майнових
року
вiдносин Мiнiстерства
енергетики та вугiльної
промисловостi України.
Опис:

Наказом Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 28.08.2019 року № 386 "Про замiну членiв наглядової ради ПрАТ
"Нижньоднiстровська ГЕС" призначено до складу наглядової ради Басацьку Свiтлану Станiславiвну - представника акцiонера - юридичної особи Мiненерго України.
Посадова особа Басацька Свiтлана Станiславiвна не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не надала згоду на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади протягом останнiх п'яти рокiв: Мiнiстерство енергетики та
вугiльної промисловостi України з жовтня 2016 року - головний спецiалiст Департаменту корпоративних та майнових вiдносин Мiнiстерства
енергетики та вугiльної промисловостi України, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Посадова особа є представником акцiонера
Товариства Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Не є афiлiйованою особою товариства. Винагорода за виконання
обов'язкiв члена наглядової ради не виплачується, оскiльки посадова особа є державним службовцем. Iнша iнформацiя вiдсутня.

Член Наглядової ради

9

1966

Вища

37

23.04.2020, 3
роки

Опис:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" (протокол № 1вiд 23.04.2020 року) обрано членом наглядової
ради Кочiгiна Вiталiя Володимировича - представника акцiонера - юридичної особи - Мiненерго України.
Посадова особа Кочiгiн Вiталiй Володимирович не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не надавав згоду на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади протягом останнiх п'яти рокiв: Мiнiстерство енергетики та
вугiльної промисловостi України з червня 2016 року - головний спецiалiст Департаменту корпоративних та майнових вiдносин Мiнiстерства
енергетики та вугiльної промисловостi України, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Посадова особа є представником акцiонера
Товариства Мiнiстерства енергетики України. Не є афiлiйованою особою товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не
виплачується, оскiльки посадова особа є державним службовцем. Iнша iнформацiя вiдсутня.

Член Наглядової ради
10

Кочiгiн Вiталiй
Володимирович

Мiнiстерство енергетики
України, 37471933, З червня
2016 року - головний
спецiалiст Департаменту
корпоративних та майнових
вiдносин Мiнiстерства
енергетики та вугiльної
промисловостi України.

Дуденко Олександр
Миколайович

1979

вища

20

ПрАТ "Укргiдроенерго",
20588716, З 04.2019 року
заступник директора
департаменту юридичного
забезпечення та майнових
вiдносин.

23.04.2020, 3
роки

Опис:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" (протокол № 1вiд 23.04.2020 року) обрано членом наглядової
ради Дуденка Олександра Миколайовича - представника акцiонера - юридичної особи - ПрАТ "Укргiдроенерго".

11

Посадова особа Дуденко Олександр Миколайович не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не надавав згоду на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади протягом останнiх п'яти рокiв: 08.2011-06.2017 заступник
начальника вiддiлу майнових вiдносин та корпоративних прав, юридичного забезпечення мiжнародних запозичень i контрактiв, 07.2017 - 03.2019
начальник вiддiлу майнових вiдносин та корпоративних прав, 04.2019 по теперiшнiй час заступник директора департаменту юридичного
забезпечення та майнових вiдносин. Посадова особа є представником акцiонера Товариства ПрАТ "Укргiдроенерго". Не є афiлiйованою особою
товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради виплачується у вiдповiдностi до договору з членом наглядової ради ПрАТ
"Нижньоднiстровська ГЕС" вiд 30 липня 2020 року № 179/1.
Мiнiстерство енергетики
України, 37471933, заступник
начальника управлiння начальник вiддiлу
iнновацiйного розвитку у
Новик Володимир
23.04.2020, 3
Член Наглядової ради
1976
Вища
22
сферi енергетики та захисту
Анатолiйович
роки
довкiлля Управлiння
iнновацiйного розвитку та
науково-технiчної полiтики
Мiнiстерства енергетики та
охорони довкiлля України
Опис:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" (протокол № 1вiд 23.04.2020 року) обрано членом наглядової
ради Новика Володимира Анатолiйовича - представника акцiонера - юридичної особи - Мiненерго України.
Посадова особа Новик Володимир Анатолiйович не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не надавав згоду на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади протягом останнiх п'яти рокiв: Мiнiстерство енергетики та
вугiльної промисловостi України з липня 2016 року по березень2017 року -старший науковий спiвробiтник ДНУ Iнституту модернiзацiї змiсту
освiти Мiнiстерства освiти i науки України, 04.2017 - 12.2019 року заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу, заступник директора
департаменту - начальник вiддiлу Мiнiстерства енкргетики та вугiльної промисловостi України, 12.2019 - 03.2020 року заступник начальника
управлiння - начальник вiддiлу забезпечення перспективного розвитку ПЕК Управлiння забезпечення перспективного розвитку Мiнiстерства
енергетики та охорони довкiлля України, з 03.2020 - заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу iнновацiйного розвитку у сферi
енергетики та захисту довкiлля Управлiння iнновацiйного розвитку та науково-технiчної полiтики Мiнiстерства енергетики та охорони довкiлля
України . Посадова особа є представником акцiонера Товариства Мiнiстерства енергетики України. Не є афiлiйованою особою товариства.
Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не виплачується, оскiльки посадова особа є державним службовцем. Iнша iнформацiя
вiдсутня.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Генеральний директор
Головний бухгалтер
Голова Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Крiпiневич Зоя Миколаївна
Басацька Свiтлана Станiславiвна
Кочiгiн Вiталiй Володимирович
Коваленко Свiтлана Миколаївна
Лунiн Сергiй Сергiйович
Шевчишена Нiна Павлiвна
Ярова Наталiя Iванiвна
Кудрiк Олена Iванiвна
Цибух Олександр Петрович
Новик Володимир Анатолiйович
Дуденко Олександр Миколайович

Кількість
акцій
(шт.)
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Мiнiстерство енергетики та
вугiльної промисловостi
України

37471933

ПАТ "Захiденерго"

23269555

ПАТ "Укргiдропроект"

00114117

ПАТ "Укргiдроенерго"

20588716

ДАХК "Енергобуд"

23510755

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

01601, Україна, Київська обл., Д/н
р-н, м.Київ, вул. Хрещатик, 30

87,4012

79026, Львівська обл., Д/н р-н,
м.Львiв, Козельницька,15
61166, Харківська обл., Д/н р-н, м.
Харкiв, пр. Ленiна, 9
07300, Київська обл., Д/н р-н, м.
Вишгород, Промислова зона
01032, Київська обл., Д/н р-н, м.
Київ, Комiнтерну, 27

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Фiзичнi особи в кiлькостi 19 чол.

1,0728
0,0126
11,4797
0,0127

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0,021
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Стратегiя та цiлi ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" грунтуються на Програмi розвитку
гiдроенергетики на перiод до 2026 року, що схвалена розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 13.07.2016р. №552-р, Енергетичнiй стратегiї України на перiод до 2035 року "Безпека,
енергоефективнiсть, конкурентоспроможнiсть" (розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
18.08.2017р. №605-р) та Стратегiї сталого розвитку "Україна - 2020", схваленiй указом
Президента України вiд 12.01.2015р. №5/2015, завданнями яких є забезпечення випереджаючого
росту енергогенеруючих потужностей для забезпечення надiйного виробiтку та постачання
електроенергiї для промислових споживачiв та населення України, пiдвищення стiйкостi,
надiйностi й ефективностi роботи Об'єднаної енергетичної системи України та її iнтеграцiї з
європейською енергосистемою, зменшення iмпорту паливних ресурсiв i техногенного
навантаження на довкiлля, забезпечення енергетичної безпеки держави шляхом ефективного та
збалансованого розвитку атомної, теплової та вiдновлюваної енергетики, зокрема з максимальним
використанням економiчно ефективного гiдроенергетичного потенцiалу, а саме гiдроресурсiв
рiчок Днiпро та Днiстер.
Нижньоднiстровська ГЕС призначена для вирiвнювання нерiвномiрних (добових та тижневих)
скидiв води з Днiстровського водосховища при роботi гiдроагрегатiв Днiстровської ГЕС-1 та
створення нижнього басейну для закачування води в верхнє водосховище Днiстровської ГАЕС
при роботi в насосному режимi i вирiвнювання нерiвномiрних витрат води, що скидає
Днiстровська ГАЕС при роботi в турбiнному режимi.

Нижньоднiстровська ГЕС працює в енергосистемi України з 19.08.1999р.
У 2020 роцi, в груднi - вироблено 1 348,9 млн. кВт. год. електроенергiї з початку пуску.
В будiвлi ГЕС встановленi три горизонтальних капсульних гiдроагрегата (турбiна
поворотнолопастна типу ПЛ 15-ГК-470, генератор СГК 483/125-56 УХЛ4) проектною потужнiстю
13,6 мВт. Загальна проектна потужнiсть Нижньоднiстровської ГЕС складає 40,8 мВт.
Середньорiчний виробiток електроенергiї складає 55 млн. кВт. год. Видача виробленої
електроенергiї агрегатами ГЕС в 2020 роцi здiйснювалася в Оптовий ринок електроенергiї.
Виробiток електроенергiї Нижньоднiстровською ГЕС не є стабiльним та залежить вiд
притоку р. Днiстер. При малих притоках рiчки Днiстер в посушливi перiоди можлива робота
тiльки одного гiдроагрегату для пiдтримання вiдмiтки верхнього та нижнього б'єфу водосховища;
при великих притоках в паводковi перiоди гiдроагрегати зупиняються i пропуск води вiдбувається
через затвори водозливної греблi.
Виробiток електроенергiї Нижньоднiстровської ГЕС залежить вiд режиму роботи
Днiстровської ГЕС-1 та Днiстровської ГАЕС.
Нижнє водосховище Днiстровської ГАЕС, що складається з 36 км захисних споруд та 0,8 км
греблi створює верхнiй б'єф для Нижньоднiстровської ГЕС. Проектом Днiстровської ГАЕС
передбачено нормальний пiдпiрний рiвень буферного водосховища (НД ГЕС) 77,1 м, при якому
проектна розрахункова потужнiсть одного гiдроагрегата Нижньоднiстровської ГЕС буде
становити 13,6 мВт.
Стосовно перспектив розвитку можна зазначити наступнi основнi напрямки:
1. Оновлення та модернiзацiя гiдротехнiчного обладнання з метою оптимiзацiї витрат на власнi
потреби станцiї та пiдвищення надiйностi в процесi експлуатацiї.
2. Збiльшення чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї шляхом збiльшення обсягу виробленої
електричної енергiї та тарифiв на вiдпуск продукцiї.
2. Інформація про розвиток емітента
Результати дiяльностi пiдприємства
№ п/п Назва показникiв
тис.грн.

План, тис.грн.

Факт,
2019 рiк

1
2
3
4

Виробiток ел/енергiї тис.кВт.год.
Корисний вiдпуск ел/енергiї, тис.кВт.год
Обсяг товарної продукцiї
Доходи
80770
Витрати

5
78 110
6
Капiтальнi iнвестицiї
7
Чистий фiнансовий результат

65 000 73 701
58 400 69 343
82 897 71 820
94
90

774
877

8 865 40 736
3 897 2 660

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Стосовно iнформацiї щодо ризикiв (або можливих ризикiв) включаючи ризики шахрайства,
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" повiдомляє наступне:
З метою запровадження єдиного порядку ведення договiрної роботи, реєстрацiї та забезпечення
збереження договорiв, та порядку ведення претензiйно-позовної роботи в ПрАТ
"Нижньоднiстровська ГЕС" по пiдприємству 08 вересня 2017 року видано наказ №124 "Про
затвердження Положення про порядок ведення договiрної роботи i порядок ведення претензiйнопозовної роботи в ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС".
Даний Порядок розроблено з метою єдиного пiдходу до ведення претензiйно-позовної роботи
вiдповiдно до вимог Цивiльного процесуального кодексу України, Кодексу адмiнiстративного
судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, та iнших нормативноправових актiв.
Претензiйно-позовна робота в ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" повинна сприяти:
- забезпеченню виконання договiрних зобов'язань у всiх сферах дiяльностi;
- економiї та рацiональному використанню матерiальних, трудових, фiнансових та iнших видiв
ресурсiв;
- зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин i умов, що їх спричиняють;
- забезпеченню захисту i вiдновленню порушених майнових прав та iнтересiв ПрАТ
"Нижньоднiстровська ГЕС", що охороняються законом;
- ефективному використанню законодавства для полiпшення економiчних показникiв
господарської дiяльностi та запобiганню його порушенням.
До претензiйно-позовної роботи належить:
- пiдготовка, одержання та складання документiв, необхiдних для пред'явлення i розгляду
претензiй та позовiв;
- пред'явлення i розгляд претензiй та пiдготовка позовiв;
- пiдготовка вiдповiдей (вiдзивiв), заяв i скарг про перегляд судових рiшень в апеляцiйному та
касацiйному порядку, а також у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами;
- захист iнтересiв ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" при розглядi майнових, переддоговiрних та
iнших спорiв у судах;
- здiйснення органiзацiйно-технiчних заходiв (реєстрацiя, облiк, зберiгання та вiдправлення
претензiйно-позовних матерiалiв);
- забезпечення контролю за претензiйно-позовним провадженням;
- розгляд, аналiз, узагальнення результатiв претензiйно-позовної роботи;
-пiдготовка висновкiв, пропозицiй щодо полiпшення претензiйно-позовної роботи.
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником
прав та iнтересiв звертається до вiдповiдача з письмовою претензiєю, крiм спорiв, передбачених
господарським процесуальним законодавством України, на якi не поширюється порядок їх
досудового врегулювання.
За наявностi пiдстав та обгрунтованих вимог матерiали для пред'явлення претензiї вiдповiдний
структурний пiдроздiл ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" готує та передає до юридичного
вiддiлу для пiдготовки претензiї.
Претензiя вiзується керiвником юридичного вiддiлу та пiдписується Генеральним директором,
Головним iнженером або особами, уповноваженими на здiйснення представництва ПрАТ
"Нижньоднiстровська ГЕС" за належним чином оформленими дорученнями, пiсля чого
надсилається адресатовi рекомендованим або цiнним листом чи вручається пiд розписку.
Позов пред'являється у випадках, визначених чинним законодавством України.
До позовної заяви додаються всi необхiднi докази, що пiдтверджують вимоги позивача, а також
платiжне доручення про сплату судового збору, у встановленому порядку i розмiрi, та докази
того, що копiя позовної заяви надiслана вiдповiдачу, а також ордер адвоката, що пiдтверджує
повноваження представника Товариства.

Апеляцiйнi (касацiйнi) скарги на судовi рiшення оформляються та подаються вiдповiдно до вимог
чинного законодавства.
Претензiйнi та позовнi матерiали, одержанi Товариством, реєструються в журналi вхiдної
кореспонденцiї, а тi, що надсилаються Товариством, у журналi вихiдної кореспонденцiї.
Закiнченi претензiйнi та позовнi матерiали зберiгаються юридичним вiддiлом протягом трьох
рокiв до передачi їх на збереження в архiв за правилами, встановленими Товариством.
Бухгалтерiя перевiряє претензiї з питань органiзацiї фiнансової дiяльностi, спрямованої на
виконання вiдповiдних функцiй, покладених на Товариство.
Бухгалтерiя перевiряє претензiї про стягнення дебiторської та кредиторської заборгованостi, а
також забезпечує проведення розрахункових операцiй.
Iншi пiдроздiли перевiряють претензiї, що виникають у зв'язку з виконанням покладених на них
завдань.
На юридичний вiддiл покладається обов'язок щодо проведення правового аналiзу пред'явлених
претензiй, а також безпосередня пiдготовка претензiй.
Антикорупцiйною програмою ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" проголошує, що його
працiвники, посадовi особи, керiвник i акцiонери у своїй внутрiшнiй дiяльностi, а також у
правовiдносинах iз дiловими партнерами, органами державної влади, органами мiсцевого
самоврядування керуються принципом "нульової толерантностi" до будь-яких проявiв корупцiї i
вживатимуть всiх законних заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидiї корупцiї та
пов'язаним з нею дiям (практикам).
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" здiйснює свою дiяльнiсть i на пiдставi Кодексу корпоративного
управлiння
Товариства,
затвердженого
Загальними
зборами
акцiонерiв
ПрАТ"Нижньоднiстровська ГЕС".
Принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства (далi - Кодекс) розробленi вiдповiдно
до чинного законодавства України та Керiвних принципiв ОЕСР з корпоративного управлiння для
юридичних осiб з державною участю, а також положень Статуту Товариства.
Метою прийняття Кодексу є впровадження в дiяльнiсть Товариства вiдповiдних норм та правил
корпоративного управлiння, що застосовуються в мiжнароднiй практицi, вимог чинного
законодавства та загальноприйнятих стандартiв етичної поведiнки для:
"
створення необхiдних умов досягнення основної мети дiяльностi Товариства - отримання
прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi;
"
встановлення стратегiчних цiлей та завдань Товариства;
"
досягнення балансу iнтересiв акцiонерiв Товариства, органiв управлiння, працiвникiв
Товариства та iнших зацiкавлених осiб;
"
захисту прав акцiонерiв, незалежно вiд розмiру пакету акцiй, якими вони володiють;
"
забезпечення прозоростi дiяльностi Товариства.
"
сприяння розвитку iнвестицiйних процесiв, забезпечення впевненостi та пiдвищення
довiри iнвесторiв;
"
пiдвищення ефективностi використання капiталу та дiяльностi Товариства;
"
урахування iнтересiв широкого кола заiнтересованих осiб, що забезпечує здiйснення
Товариством дiяльностi на благо суспiльства.
Дотримання положень даного Кодексу забезпечить прозорiсть ведення господарської дiяльностi
Товариства, вiдповiдальнiсть органiв Товариства та виконання зобов'язань при здiйсненнi
господарської дiяльностi через належне функцiонування органiв Товариства, ефективний
внутрiшнiй контроль, транспарентнiсть, чiтке визначення прав i обов'язкiв органiв Товариства,
акцiонерiв та зацiкавлених осiб.

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

З огляду на специфiку дiяльностi, емiтент не має схильностi до таких ризикiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
http://dngaes.com/system/documents/uploaded_files/000/000/035/original/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0
%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1
%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D1%83%D0%BF%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx?1548832199
Принципи (кодекс) корпоративного управлiння ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" розмiщено у
Пiдроздiлi "Положення" Роздiлу "Документи" на власному сайтi Товариства dn-gaes.com.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Iнформацiя вiдсутня.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Iнформацiя вiдсутня.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя вiдсутня.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

23.04.2020
98,91
23 квiтня 2020 року вiдбулися рiчнi загальнi збори акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Нижньоднiстровська ГЕС" з наступним
порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства
та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв
Товариства.
3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2019 роцi, затвердження заходiв за результатами його
розгляду та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Звiт наглядової ради Товариства про роботу у 2019 роцi, затвердження заходiв за

результатами його розгляду та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Розгляд висновкiв зовнiшнього (незалежного) аудиту та затвердження заходiв
за результатами його розгляду.
6. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.
8. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi з урахуванням вимог,
передбачених законодавством.
9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2019 роках з урахуванням вимог,
передбачених законодавством.
10. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк.
11. Визначення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 2021 рiк.
12. Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової
ради Товариства.
14. Обрання членiв наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з
членами наглядової ради.
16. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi з урахуванням вимог,
передбачених законодавством.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Iнша iнформацiя вiдсутня.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
голосуючих акцій

X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Iнша iнформацiя вiдсутня.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання
Інше (зазначити)
послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 2019 рiк.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Мiнiстерство енергетики
та вугiльної промисловостi
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
України, акцiонер, що
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
володiє 87,4% акцiй
товариства
товариства, iнiцiював
скликання чергових
рiчних загальних зборiв.
Інше (зазначити)
Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

Iнша iнформацiя вiдсутня.

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

Iнша iнформацiя вiдсутня.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Крiпiневич Зоя
Миколаївна

Незалежний
член
наглядової
ради

Залежний
член
наглядової
ради
X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- Дiяти добросовiсно, розумно та сумлiнно в
iнтересах Товариства.
- Виконувати функцiї i обов'язки передбаченi
дiючим законодавством щодо органiзацiї та
забезпечення дiяльностi Товариства,
зокрема:
виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв;
брати участь у роботi Наглядової
ради;
бути присутнiм на засiданнях
Наглядової ради Товариства;
здiйснювати в межах повноважень
контроль за ефективнiстю управлiння
Товариством;
здiйснювати контроль за належним
виконанням виконавчим органом своїх
обов'язкiв та оцiнювати результати його
дiяльностi;
здiйснювати контроль за
запобiганням, виявленням та врегулюванням
конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв
товариства, у тому числi за використанням
майна Товариства в особистих iнтересах;
звiтувати перед Вищим органом
Товариства про дiяльнiсть та загальний стан
Товариства;
забезпечувати пiдготовку та
iнiцiювати проведення засiдань Наглядової
ради;
надавати своєчасну та достовiрну
iнформацiю про Товариство акцiонерам
Товариства, забезпечувати зв'язок з

акцiонерами та розглядати звернення
акцiонерiв щодо порушення їх прав.
- Член Наглядової ради виконує функцiї i
зобов'язання, якi чинним законодавством,
Статутом покладаються на Наглядову раду.
- Член Наглядової ради зобов'язаний
забезпечувати збереження таємницi та
конфiденцiйної iнформацiї в Товариствi, а
також здiйснювати органiзацiйнi та
практичнi заходи щодо створення умов для
забезпечення охорони державної та
комерцiйної таємницi.
Коваленко
Свiтлана
Миколаївна
Новик
Володимир
Анатолiйович
Кочiгiн Вiталiй
Володимирович
Дуденко
Олександр
Миколайович

X
X
X
X

Виконувати функцiї i обов'язки
передбаченi дiючим законодавством щодо
органiзацiї та забезпечення дiяльностi
Товариства, зокрема:
виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв;
брати участь у роботi Наглядової
ради;
бути присутнiм на засiданнях
Наглядової ради Товариства;
здiйснювати в межах повноважень
контроль за ефективнiстю управлiння
Товариством;
здiйснювати контроль за належним
виконанням виконавчим органом своїх
обов'язкiв та оцiнювати результати його
дiяльностi;
здiйснювати контроль за
запобiганням, виявленням та врегулюванням
конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв
товариства, у тому числi за використанням
майна Товариства в особистих iнтересах;
звiтувати перед Вищим органом
Товариства про дiяльнiсть та загальний стан
Товариства;
забезпечувати пiдготовку та
iнiцiювати проведення засiдань Наглядової
ради;
надавати своєчасну та достовiрну

iнформацiю про Товариство акцiонерам
Товариства, забезпечувати зв'язок з
акцiонерами та розглядати звернення
акцiонерiв щодо порушення їх прав.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

В 2020 роцi вiдбулось 12 засiдань Наглядової ради Товариства, де
було розглянуто наступнi питання:
1. Розгляд питання про приведення статутного капiталу ПрАТ
"Нижньоднiстровська ГЕС" у вiдповiднiсть до чинного
законодавства.
2. Прийняття рiшення про проведення рiчних загальних зборiв
Товариства та
затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, якi призначенi на 23.04.2020 р.
3. Затвердження органiзацiйної структури Товариства та
граничної чисельностi апарату управлiння Товариства.
4. Прийняття рiшення про затвердження форм i текстiв бюлетенiв
для голосування на рiчних загальних зборах Товариства, якi
призначенi на на 23.04.2020р.
5. Звiт генерального директора Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi та
затвердження заходiв за результатами його розгляду.
6. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг.
7.Затвердження органiзацiйної структури Товариства та
граничної чисельностi апарату управлiння.
8.Розгляд звiту Генерального директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 1 квартал 2020 року.
9. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв Товариства,
якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв.
10.Розгляд звiту Генерального директора Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за I
пiврiччя 2020 року.
11. Розгляд висновкiв та звiту ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Розгляд стратегiчного плану Товариства.
13. Змiни до контракту керiвника Товариства.
14. Затвердження фiнансового плану ПрАТ "Нижньоднiстровська
ГЕС" на 2021 рiк.
15. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 9
мiсяцiв 2020 року.
16. Затвердження рiчної iнформацiї Товариства за 2019 рiк.
17.Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг.

Прийнятi наступнi рiшення:
Затверджено фiнансовий план ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС".
Затверджено стратегiчний план Товариства
Затверджено органiзацiйну структуру Товариства
Скликано рiчнi зборiв акцiонерiв
Обрано аудитора Товариства та оцiнювача майна Товариства.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X
Вiдомостi про створення у складi
Наглядової ради комiтетiв вiдсутнi.

Чи проведені засідання
Iнформацiя вiдсутня.
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки Iнформацiя вiдсутня.
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Iншi вiдомостi вiдсутнi.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X

внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Останнi призначення до складу наглядової ради вiдбулися при
Інше (зазначити)
вступi в дiю Наказу Мiненерговугiлля вiд 28.08.2019 року № 386.
Iншi вiдомостi вiдсутнi.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні
X

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Винагорода членiв Наглядової ради не передбачена, оскiльки
Інше (запишіть)
вони є державними службовцями.
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Виконавчий орган
(одноосiбний) генеральний директор.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює
одноосiбний Виконавчий орган - генеральний директор
Товариства Лунiн Сергiй Сергiйович.
Повноваження Генерального директора Товариства:
1)здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної
дiяльностi Товариства, крiм тих, якi чинним законодавством,
Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або
Наглядової ради Товариства;
2) розробляє та надає на розгляд i затвердження Наглядовiй радi
Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi
роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани
(бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та щоквартально надає звiти про їх
виконання;
3) забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою
Товариства ключових технiко-економiчних показникiв
ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та
перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та
перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв
Товариства;
4) реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та
цiнову полiтику Товариства;

виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання;
5) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з
окремих питань дiяльностi Товариства;
6) розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi
документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних
документiв, затвердження яких законом, цим Статутом або
рiшенням Наглядової ради вiднесено до компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
7) виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання
та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього
Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо
скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення
порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
8) вiдповiдно до положень Статуту та внутрiшнiх нормативних
документiв Товариства приймає рiшення про прийняття на
роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства,
розподiляє обов'язки та напрямки дiяльностi Товариства, якi
закрiплюються за вiдповiдними працiвниками Товариства;
9).за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє з
посади керiвника уповноваженого пiдроздiлу (особа) з питань
запобiгання та виявлення корупцiї (особа, вiдповiдальна за
реалiзацiю антикорупцiйної програми Товариства);
10) на пiдставi рiшень Загальних зборiв, вiд iменi Товариства
укладає (пiдписує) i розриває (припиняє) договори (контракти)
мiж Товариством та Головою i членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства, якщо iнше не передбачено рiшенням Загальних
зборiв.
11) за погодженням iз Наглядовою радою затверджує
Антикорупцiйну програму Товариства.
12) приймає рiшення про заохочення працiвникiв Товариства;
13) приймає рiшення про накладення стягнень на працiвникiв
Товариства;
14) органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi
Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури та
граничної чисельностi апарату управлiння Товариства та
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, а також змiни до них;
15) на пiдставi органiзацiйної структури та граничної чисельностi
Товариства, затверджених Наглядовою радою Товариства,
затверджує штатний розпис апарату управлiння Товариства та
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, вносить змiни до них;
16) за рiшенням Наглядової ради Товариства подає вiд
Товариства кандидатури на роль голосуючого директора в Радi
Оптового ринку електроенергiї i представника для участi в
Загальних зборах членiв Оптового ринку електроенергiї України;
17) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, за
винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту,
потрiбно одержати обов'язкове попереднє рiшення (погодження,
затвердження) Загальних зборiв акцiонерiв та/або рiшення
Наглядової ради Товариства на їх здiйснення;

18) виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений
орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв
з працiвниками Товариства;
19) пiсля прийняття вiдповiдним органом управлiння Товариства
рiшення органiзовує та здiйснює дiї щодо участi Товариства у
створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з
них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в
асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших
об'єднаннях, участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних
осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство;
20) визначає умови колективного договору iз трудовим
колективом Товариства;
21) укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр
iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за
виконання його умов;
22) визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства
вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою
Товариства. Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення
бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе
вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку
та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських
операцiй у первинних документах, збереження оброблених
документiв, регiстрiв i звiтностi;
23) приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в
Товариствi;
24) в межах своєї компетенцiї видає довiреностi вiд iменi
Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права
та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти
правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi
документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання
(оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi
Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою
радою Товариства;
розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту
вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення
про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї,
вiддiлення та представництва Товариства та надає їх на
затвердження Наглядовiй радi Товариства;
25) затверджує iнструкцiї та положення про виробничi
структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли
Товариства;
26) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх
зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
27) приймає рiшення про пред'явлення або вiдзив (вiдкликання)
вiд iменi Товариства претензiй, позовiв, скарг до суду,
господарського судi, адмiнiстративного суду, третейського суду
та iнших судiв, у тому числi судiв iнших держав;
28) приймає рiшення щодо ефективного використання активiв
Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених цим
Статутом та законодавством, та забезпечує їх виконання;

29) звiтує перед Загальними зборами та Наглядовою радою
Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними
рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;
30) вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та
поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
31) представляє iнтереси Товариства перед юридичними та
фiзичними особами, державою, державними та громадськими
установами, органами й органiзацiями;
32) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi
до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо
вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення
(погодження, затвердження) Наглядової ради Товариства та/або
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Виконавчий орган одоосiбний.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Iнформацiя вiдсутня.

Примітки
Iнформацiя вiдсутня.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Ризики втрати фiнансового активу регулюються системою внутрiшнього контролю наступним
чином.
Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:
a)
спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або
b)
Товариство передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого
фiнансового активу; або
c)
Товариство зберiгає за собою договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого
фiнансового активу, але бере на себе договiрне зобов'язання виплачувати грошовi потоки
одному або кiльком одержувачам.
Товариство пiд час передавання фiнансового активу оцiнює, в якому обсязi за нею залишаються
ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом. При цьому:
a)
якщо Товариство в основному передає всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим

активом, то Товариство припиняє визнання фiнансового активу та окремо визнає як активи або
зобов'язання всi права та обов'язки, створенi або збереженi при передаваннi;
b)
якщо Товариство в основному зберiгає за собою всi ризики та вигоди вiд володiння
фiнансовим активом, то Товариство продовжує визнавати фiнансовий актив;
c)
якщо Товариство в основному не передає й не зберiгає за собою всiх ризикiв та вигiд вiд
володiння фiнансовим активом, то Товариство з'ясовує, чи залишився за нею контроль над
фiнансовим активом. При цьому:
(i)
якщо контроль за Товариством не залишився, то вона припиняє визнання фiнансового
активу та окремо визнає як активи або зобов'язання всi права та обов'язки, створенi або
збереженi при передаваннi;
(ii)
якщо контроль залишився за Товариством, то вона продовжує визнавати фiнансовий
актив у обсязi своєї подальшої участi у фiнансовому активi.
Товариство припиняє визнання фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язання) тодi й лише тодi, коли воно погашається: тобто тодi, коли зобов'язання,
передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термiн його виконання.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язання), яке було погашене або передане iншiй сторонi, та виплаченою компенсацiєю,
включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, визнається в
прибутку або збитку.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
так
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
так
так
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
так
ні
ні

та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi вiдомостi вiдсутнi.

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
Документи
загальнодоступні
надаються
Копії
Інформація
й інформаційній
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
базі даних
Інформація про
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
Національної
діяльність
ня
надают
власному
ується на
комісії з цінних
акціонерного
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
паперів та
товариства
ьо в
запит акціонерног
зборах
фондового ринку
акціонерно акціоне
о
про ринок
му
ра
товариства
цінних паперів
товаристві
або через особу,
яка провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
Iншi вiдомостi вiдсутнi.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій

Інше (зазначити)

Iншi вiдомостi вiдсутнi.

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

№ з/п

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

1
2

Мiнiстерство енергетики України
ПрАТ "Укргiдроенерго"

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
37552996
20588716

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

87,4012
11,4797

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
47 532 941

Кількість акцій
з обмеженнями
16 018

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Iнформацiя надана
ПАТ"Нацiональний депозитарiй
України" у складi iнформацiї щодо
перелiку акцiонерiв,якi мають бути
повiдомленi про рiчнi загальнi збори
акцiонерiв станом на 02.03.2021
року. Iнша iнформацiя щодо
обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв вiдсутня.

Опис
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, одноосiбний виконавчий
орган - генеральний директор, голова ревiзiйної комiсiї.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства
здiйснюється шляхом кумулятивного голосування, вiдповiдно до якого одночасно проводиться
голосування з обрання щодо всiх кандидатiв в члени Наглядової ради Товариства, при цьому
кожний акцiонер має право вiддати належнi йому голоси повнiстю за одного кандидата або

розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. Пiд час проведення кумулятивного голосування
загальна кiлькiсть голосiв кожного акцiонера помножується на
5 (п'ять) - кiлькiсть членiв Наглядової ради Товариства. Пiдрахованi у такий спосiб голоси
складають загальну кумулятивну кiлькiсть голосiв акцiонера, якими вiн може розпоряджатися пiд
час проведення кумулятивного голосування за обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Кожна голосуюча акцiя пiд час проведення кумулятивного голосування надає право акцiонерам
Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися пiд час голосування 5
(п'ятьома) кумулятивними голосами.
Кожен акцiонер Товариства (уповноважений представник акцiонера) має право подати свою
кандидатуру, та/або кандидатуру iншого акцiонера Товариства (уповноваженого представника
iншого акцiонера), та/або iншої фiзичної особи, якi мають повну дiєздатнiсть, для обрання
Загальними зборами акцiонерiв Товариства в члени Наглядової ради Товариства, порядок денний
яких передбачає вирiшення питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 5 (п'ять) кандидатiв, якi набрали
найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. При пiдрахунку
кумулятивних голосiв вiдданих за кандидатiв у члени Наглядової ради Товариства мають
значення та пiдлягають урахуванню тiльки кумулятивнi голоси, вiдданi за вiдповiдного
кандидата.
Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства
вважається сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової
ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами не бiльше нiж на 3 (три) роки.
Повноваження члена Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту його затвердження рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними
зборами акцiонерiв Товариства рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства, Заступник Голови Наглядової ради Товариства та
Секретар Наглядової ради Товариства обираються на засiданнi Наглядової ради Товариства
членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу
Наглядової ради, якщо iнше не передбачено рiшенням Загальних зборiв.
Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Припинення
його повноважень (в тому числi достроково) здiйснюються за рiшенням Наглядової ради
Товариства. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства дiйснi
з моменту пiдписання контракту, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової
ради або Загальних зборiв Товариства.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори
Товариства обирають Ревiзiйну комiсiю. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом
кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або
з числа юридичних осiб-акцiонерiв термiном на три роки.
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства обирається членами Ревiзiйної комiсiї Товариства з їх
числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя
Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента
До повноважень Голови Наглядової ради належать:
1.Керування роботою Наглядової ради Товариства.
2.Скликання засiдання Наглядової ради Товариства, головування на них, право вирiшального
голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради Товариства пiд час прийняття

рiшень.
3. Затвердження порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства.
3.Виступ вiд iменi Наглядової ради Товариства та представлення її права та iнтереси у
взаємовiдносинах з iншими органами Товариства та їх посадовими особами. На пiдставi рiшення
Наглядової ради Товариства представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у
взаємовiдносинах з юридичними та фiзичними особами.
4.Надання Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання корпоративним
секретарем Товариства.
Секретар Наглядової ради Товариства:
1. Органiзовує документообiг Наглядової ради Товариства.
2. Складає протоколи засiдань Наглядової ради Товариства та iнших документiв Наглядової ради
Товариства.
3. Органiзовує розсилку повiдомлень про скликання засiдань Наглядової ради Товариства, iншої
важливої iнформацiї та документiв, якi необхiднi членам Наглядової ради Товариства для
виконання своїх повноважень.
4. Надсилає запити органам Товариства про надання документiв та iнформацiї, необхiдної членам
Наглядової ради Товариства.
До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань:
18)
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi
з дiяльнiстю товариства;
19)
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення
про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
20)
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
21)
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
22)
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв
Товариства;
23)
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв;
24)
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
25)
обрання та припинення (в тому числi дострокове) повноважень Генерального директора
Товариства, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором
Товариства, встановлення розмiру його винагороди, а також здiйснення дiй щодо укладення
(пiдписання) та/або розiрвання (припинення) вказаного контракту;
26)
прийняття рiшення про вiдсторонення вiд здiйснення повноважень Генерального
директора Товариства (без збереження заробiтної плати) та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
27)
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
28)
обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
29)
визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах
акцiонерiв Товариства вiдповiдно до закону;
30)
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом та цим
Статутом;
31)
обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, за винятком
випадкiв, встановлених законом.;
32)
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному

товариству, додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
33)
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
34)
вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення Товариства;
35)
погодження кандидатури на роль голосуючого директора в Радi оптового ринку
електроенергiї i представника для участi в загальних зборах оптового ринку електроенергiї;
36)
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
37)
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
38)
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
39)
затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв
Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження
порядку денного Загальних зборiв;
40)
обрання та припинення повноважень (в тому числi дострокове) Голови Наглядової ради
Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради
Товариства;
41)
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
42)
прийняття рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора
(створення служби внутрiшнього аудиту). Внутрiшнiй аудитор (служба внутрiшнього аудиту)
призначається Наглядовою радою Товариства;
43)
утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства,
визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та
припинення повноважень Голови та членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради
Товариства;
44)
обрання корпоративного секретаря Товариства
45)
розгляд та затвердження ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних
та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства, розгляд та
затвердження звiтiв про їх виконання,
46)
аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї
iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
47)
погодження антикорупцiйної програму Товариства за поданням Генерального директора;
48)
прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є предметом правочину становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства, яка визначається за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
49)
вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
Товариства згiдно iз законом, Статутом.
Повноваження Генерального директора Товариства:
1)здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi
чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

2) розробляє та надає на розгляд i затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiкоекономiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани
(бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та
щоквартально надає звiти про їх виконання;
3) забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiкоекономiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та
перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та
розвитку, iнших планiв Товариства;
4) реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства,
звiтує про їх виконання;
5) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань дiяльностi
Товариства;
6) розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком
внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких законом, цим Статутом або рiшенням
Наглядової ради вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або
Наглядової ради Товариства;
7) виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту.
Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
8) вiдповiдно до положень Статуту та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства приймає
рiшення про прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, розподiляє
обов'язки та напрямки дiяльностi Товариства, якi закрiплюються за вiдповiдними працiвниками
Товариства;
9).за погодженням
iз Наглядовою радою призначає та звiльняє з посади керiвника
уповноваженого пiдроздiлу (особа) з питань запобiгання та виявлення корупцiї (особа,
вiдповiдальна за реалiзацiю антикорупцiйної програми Товариства);
10) на пiдставi рiшень Загальних зборiв, вiд iменi Товариства укладає (пiдписує) i розриває
(припиняє) договори (контракти) мiж Товариством та Головою i членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства, якщо iнше не передбачено рiшенням Загальних зборiв.
11) за погодженням iз Наглядовою радою затверджує Антикорупцiйну програму Товариства.
12) приймає рiшення про заохочення працiвникiв Товариства;
13) приймає рiшення про накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
14) органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо
органiзацiйної структури та граничної чисельностi апарату управлiння Товариства та
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, а також змiни до них;
15) на пiдставi органiзацiйної структури та граничної чисельностi Товариства, затверджених
Наглядовою радою Товариства, затверджує штатний розпис апарату управлiння Товариства та
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, вносить змiни до них;
16) за рiшенням Наглядової ради Товариства подає вiд Товариства кандидатури на роль
голосуючого директора в Радi Оптового ринку електроенергiї i представника для участi в
Загальних зборах членiв Оптового ринку електроенергiї України;
17) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, за винятком тих, на вчинення яких
вiдповiдно до цього Статуту, потрiбно одержати обов'язкове попереднє рiшення (погодження,
затвердження) Загальних зборiв акцiонерiв та/або рiшення Наглядової ради Товариства на їх
здiйснення;
18) виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та
врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
19) пiсля прийняття вiдповiдним органом управлiння Товариства рiшення органiзовує та здiйснює
дiї щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з

них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях,
консорцiумах та iнших об'єднаннях, участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб,
корпоративними правами яких володiє Товариство;
20) визначає умови колективного договору iз трудовим колективом Товариства;
21) укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом
Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов;
22) визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених
Наглядовою радою Товариства. Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та
фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського
облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних
документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi;
23) приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
24) в межах своєї компетенцiї видає довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам представляти
iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини,
пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про
укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами
акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову,
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про
iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва
Товариства та надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства;
25) затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi
структурнi пiдроздiли Товариства;
26) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i
третiми особами;
27) приймає рiшення про пред'явлення або вiдзив (вiдкликання) вiд iменi Товариства претензiй,
позовiв, скарг до суду, господарського судi, адмiнiстративного суду, третейського суду та iнших
судiв, у тому числi судiв iнших держав;
28) приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства, з врахуванням
обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством, та забезпечує їх виконання;
29) звiтує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi
затверджено вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;
30) вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про
дiяльнiсть Товариства;
31) представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними особами, державою,
державними та громадськими установами, органами й органiзацiями;
32) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення
яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення (погодження, затвердження) Наглядової ради
Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голова ревiзiйної комiсiї:
органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;
скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний
засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi;
пiдтримує контакти з посадовими особами Товариства.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту

Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас пiд час кожного аудиту розглядати ризик обходу
механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом як значний ризик.
Управлiнський персонал є у виключному положеннi для можливостi здiйснення шахрайства через
його здатнiсть манiпулювати бухгалтерськими записами внаслiдок обходу контролiв, якi за iнших
умов працюють ефективно.
Ми оцiнили порядок затвердження операцiй, що здiйснює Товариство. Ми також оцiнили
дотримання законiв i нормативно-правових актiв, якi є релевантними для цiлей аудиту. Завдяки
цiй роботi ми розробили вiдповiднi аудиторськi процедури для усунення цього ризику.
Ми оцiнили ризик та проаналiзували наявнiсть будь-яких доказiв необ'єктивностi управлiнського
персоналу або значну змiну пiдходу до суттєвих облiкових оцiнок та суджень, якi стосуються
окремої фiнансової звiтностi, порiвняно з попереднiм роком.
Ми переглянули протоколи засiдань органiв корпоративного управлiння Товариства.
Ми робили запити працiвникам на рiзних рiвнях органiзацiйної структури, щоб переконатись у
послiдовностi тверджень, якi ми отримали вiд керiвництва, як усно так i у письмовiй формi.
Ми протестували акти звiрок з третiми сторонами та отримали вiд них листи пiдтвердження (в
тому числi вiд банкiв, окремих постачальникiв та клiєнтiв, зовнiшнiх юридичних консультантiв),
проаналiзувавши цiни й iншi умови контрактiв та порiвняли їх з ринковими. Серед iнших
процедур, ми провели перевiрку визнання доходiв вiд реалiзацiї та перевiрку сутностi
потенцiйного нестандартних i одноразових значних операцiй, щоб переконатись у тому, що такi
операцiї були належним чином затвердженнi i правильно вiдображенi в облiку та розкритi в
окремiй фiнансовiй звiтностi.
Ми включили до плану аудиту процедури, якi неможливо було передбачити, проаналiзували
бухгалтерськi проводки, щоб визначити, що вони вiдповiдають комерцiйнiй сутностi та
обгрунтованостi.
Ми провели нашi процедури на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до свого професiйного судження
та методологiї аудиту.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену
станом та за рiк, що закiнчився 31.12.2020 року. Iнша iнформацiя включає Звiт керiвництва за
2020 рiк.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi Товариства не поширюється на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим
аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю,
iдентифiкованою вище та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами
роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iнформацiї, ми зобов'язанi
повiдомити про цей факт.
Товариство пiдготувало Звiт керiвництва за 2020 рiк. У Звiтi керiвництва за 2020 рiк ми не виявили
суттєву невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або того, чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве
викривлення та ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було б включити до нашого звiту.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Мiнiстерство енергетики
України
ПрАТ "Укргiдроенерго"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
37552996

20588716

Місцезнаходження
01601, Україна,
Київська обл., Д/н рн, м.Київ, Хрещатик,
30
07300, Україна,
Київська обл., Д/н рн, м. Вишгород,
Промислова зона

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

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

41 544 339

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

87,4

41 544 339

0

5 456 639

11,48

5 456 639

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

47 000 978

98,88

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
47 000 978

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Простi бездокументарнi
iменнi

Примітки:

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

47 532 941

475 329 410,00

Права та обов'язки
Права та обов'язки акцiонерiв реалiзуються у
вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi
товаритства", Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок України" та iнших законодавчих актiв.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Публiчна пропозицiя не здiйснювалася

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
09.06.1999

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
213/1/99

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР

4
UA4000149777

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
10
47 532 94 475 329 410
100
бездокумента арні іменні
1
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах не було.
Операцiйним управлiнням АТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення № 170510/00001 вiд 10.05.2017 року щодо виключення цiнних
паперiв ПАТ "Днiстровська ГАЕС" iз бiржового списку. Рiшення набрало чинностi з 11.05.2017 року.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
09.06.1999

2
213/1/99

3
UA4000149777

4
47 532 941

5
475 329 410

6
47 516 923

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

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

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена у вiдповiдностi до даних ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" щодо Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове
повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" станом на 02.03.2021 року. Iнформацiєю про кiлькiсть голосуючих акцiй
власникiв, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими iнформацiя не надана та/або депозитарних установ/зберiгачiв, що припинили свою дiяльнiсть,
Центральний дапозитарiй не володiє.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

за простими
акціями
5 892 800,78
0,123

за
привілейова
ними
акціями
0
0

2 723 575,68

5 828 090,78

0

0

У звітному періоді

18.05.2020

18.05.2020

02.06.2020

02.06.2020

безпоередньо
акцiонерам

безпосереднь
о акцiонерам

03.06.2020,
2 407 028,46

03.06.2020,
2 743 347,42

30.09.2020,
396,21

28.09.2020,
842,89

30.09.2020,
316 151,01
Iнша iнформацiя вiдсутня.

30.09.2020,
360 324,79

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
2 754 000,78
0
0,579
0

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
770 787
791 276
559 876
556 762
163 821
189 100
5 388
5 393
0
0
41 702
40 021
100
97

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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
770 787
791 276
559 876
556 762
163 821
189 100
5 388
5 393
0
0
41 702
40 021
100
97

призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

0
0
0
0
0
0
55
50
0
0
55
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
47
0
0
45
47
770 887
791 373
0
0
770 887
791 373
ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" не користується орендованими
основними засобами.Збiльшення вартостi власних основних засобiв за
звiтний рiк становить 2,7%.
Вцiлому, у вiдповiдностi до наказу про облiкову полiтику, сновнi засоби
вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого
зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Iсторична
вартiсть об'єкта основних засобiв включає: (а) цiну придбання, включно
з iмпортними митами i податками, якi не вiдшкодовуються, за
вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi
безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до мiсця розташування та
приведення його у стан, необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до
намiрiв керiвництва Товариства; (в) первiсну оцiнку витрат на демонтаж
i видалення об'єкта основних засобiв та вiдновлення територiї, на якiй
вiн розташований, зобов'язання за якими пiдприємство бере на себе або
пiд час придбання даного об'єкта, або внаслiдок його експлуатацiї
протягом певного перiоду часу з метою, яка вiдрiзняється вiд
виробництва запасiв протягом цього перiоду. Вартiсть активiв,
створених власними силами, включає первiсну вартiсть матерiалiв,
прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих
накладних витрат.

Опис

Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi
збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують
їхню здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi первiсної
вартостi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних
засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї,
включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, в якому вони
були понесенi.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть об'єкта
основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це очiкувана сума, яку Товариство
одержало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкта основних засобiв пiсля
вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг
того вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати
наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка
пiдлягає амортизацiї, протягом строку корисного використання
вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного
методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким
чином (кiлькiсть рокiв):
Будинки та споруди 20-70
Передавальнi пристрої 15-35
Силовi та робочi машини i обладнання

5-40

Транспортнi засоби
Iншi основнi засоби
Земельнi дiлянки

5-14
1-15
Не амортизуються

Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання
об'єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями
вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi
прибутку або збитку.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з
будiвництвом основних засобiв. Незавершене будiвництво не
амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, на основi
методу, який застосовується до iнших об'єктiв основних засобiв,
починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто
коли вони перебувають у тому мiсцi й станi, якi необхiднi, щоб їх можна
було використовувати за призначенням, визначеним керiвництвом.
Зменшення корисностi основних засобiв - На кожну звiтну дату
Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з
метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що такi активи
зазнали збитку вiд зменшення корисностi. У разi наявностi таких
свiдчень Товариство здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного
активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо
таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити
оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму
вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить
цей актив. У випадках коли можна визначити об?рунтовану та
послiдовну основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також
розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або,
iнакше, вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi
генерують грошовi кошти, для яких можна визначити об?рунтовану та
послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин:
справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi
використання. При проведеннi оцiнки вартостi використання сума
очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої
теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до
оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей
у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не були
скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або
одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть,
то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти)
зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд
зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або
збитку.
У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому
сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує
грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми
вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не
перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу

(або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був
визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд
зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
852 948
856 209
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
475 329
475 329
Скоригований статутний капітал
475 329
475 329
(тис.грн)
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 оскiльки неоплачений капiтал та вилучений капiтал у товариства
вiдсутнi.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за 2020 рiк бiльша за розмiр статутного капiталу за
рахунок капiталу в дооцiнках, який виник в результатi проведення оцiнки своїх основних
засобiв, що знаходяться на балансi Товариства для визначення ринкової (справедливої)
вартостi основних засобiв згiдно даних iнвентаризацiї, що в подальшому було вiдображено
в балансi.

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

1 313

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
13 049
X
X
X
14 362
X
X
Прострочених зобов'язань станом на 31 грудня 2020 року
пiдприємство не має.

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

Основні
види
продукції
2
Електрична
енергiя

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
61 431 тис. кВт. год

у грошовій формі
(тис.грн)
4
71820

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
100

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
71820
100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1
2
3
4
5

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
Витрати на сировину та основнi
9,9
матерiали
Витрати на оплату працi
34,4
Вiдрахування на соцiальнi заходи
6,8
Амортизацiя
24,5
Iншi витрати
24,4
Склад витрат

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

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

ТОВ "УПР-Фiнанс"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36980202
03035, Україна, Київська обл., Київська
р-н, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 5,
оф. 202
АВ № 520607
Державна комiсiя з цiнниїх паперiв та
фондового ринку
15.04.2010
(044) 362-79-73
(044) 362-79-73
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв.
Договiр № 100 вiд 12.03.2012 року
(додаткова угода вiд 08.08.2017 року)
Послуги щодо вiдкриття та ведення
рахункiв у цiнних паперах, зарахування
на них iменних цiнних паперiв випуску
простих
iменних
акцiй
ПрАТ
"Нижньоднiстровська ГЕС".
ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
1001, Україна, Київська обл., Київський
р-н, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.09.2006
(044) 279-13-25
(044 279-13-22)
Депозитарна дiяльнiсть
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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Мiжнародна група
аудиторiв"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
32621402
04053, Україна, Київська обл.,
Київський р-н, м. Київ, вул. Артема
(Сiчових Стрiльцiв), 58-2,оф.27
3265
Аудиторська палата України
25.09.2003
(044) 501-24-41
(044) 501-24-41
Аудиторська дiяльнiсть
Укладено договiр вiд 03 сiчня 2020 року
№ 6 щодо проведення аудиту фiнансової
звiтностi ПрАТ "Нижньоднiстровська
ГЕС" за 2020 рiк.
ФОП Авраменко Н.О.
Підприємець - фізична особа
2846906020
03058, Україна, Київська обл.,
Київський р-н, м. Київ, вул Нiжинська,
7/278
816/19
Фонд державного майна України
25.10.2019
(044) 457-31-15
(044) 457-31-15
Оцiночна дiяльнiсть
У 2020 роцi Товариство залучило
незалежного оцiнювача - суб'єкта
оцiночної дiяльностi Мiжрегiональна
експерта група "Школа Авраменко", в
особi суб'єкта оцiночної дiяльностi
фiзичної особи-пiдприємця Авраменко
Н.О. (сертифiкат суб'єкта оцiночної
дiяльностi Фонду державного майна
України №816/19 вiд 25.10.2019р.) з

метою проведення оцiнки своїх
основних засобiв з метою прийняття
управлiнських рiшень.

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Нижньоднiстровська ГЕС"
Чернівецька область, м.Новоднiстровськ

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30149623

Територія
за КОАТУУ
7310600000
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
господарювання
Вид економічної
Виробництво електроенергії
за КВЕД
35.11
діяльності
Середня кількість працівників: 135
Адреса, телефон: 60236 м. Новоднiстровськ, Будинок Управлiння, 4 поверх, (03741) 3-33-00
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

5 301
5 799
( 498 )
0
813 119
2 750 125
( 1 937 006 )
0
0
(0)
0
0
(0)

5 261
5 807
( 546 )
0
834 207
2 789 891
( 1 955 684 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
1 475
0
0

0
0
2 316
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
819 895

0
841 784

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

2 243
2 243
0
0
0
0
0
0

3 988
3 988
0
0
0
0
0
0

1125

15 719

18 073

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

7 927
2 897
1 532
0
0
0
0
17 020
0
17 020
0
0

2 768
456
0
0
0
0
0
241
0
241
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
45 806

0
0
0
0
0
25 526

1200

0

0

1300

865 701

867 310
На кінець
звітного
періоду
4
475 329
0
704 753
4 249
0
0
6 999
-338 382
(0)
(0)
0
852 948

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

475 329
0
704 759
4 270
0
0
6 723
-334 872
(0)
(0)
0
856 209

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: Iнша iнфомацiя вiдсутня.
Керівник

Лунiн С.С.

Головний бухгалтер

Шевчишена Н.П.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
185
1 220
0
0
23
0
0
0
0
3 011
0
0
5 053
9 492

0
5 694
1 313
0
0
34
0
66
0
0
3 013
0
0
4 242
14 362

1700

0

0

1800
1900

0
865 701

0
867 310

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Нижньоднiстровська ГЕС"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30149623

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

71 820

92 879

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 64 357 )
(0)

( 93 024 )
(0)

2090

7 463

0

2095

(0)

( 145 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
7 349

0
0
0
34 949

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 12 087 )
(0)
( 1 564 )

( 12 369 )
(0)
( 8 099 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

1 161

14 336

2195
2200
2220

(0)
0
1 085

(0)
0
1 853

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
(0)
(0)
( 102 )
0

0
0
(0)
(0)
( 5 678 )
0

2290

2 144

10 511

2295
2300

(0)
0

(0)
-5 003

2305

516

0

2350

2 660

5 508

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0

0

0
0

0
704 759

(0)

(0)

0
2 660

704 759
710 267

За звітний
період

1
2
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
704 759
0
0

3
7 640
26 875
5 217
19 174
19 102
78 008

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
47 532 941
47 532 941
0,055960

За аналогічний
період
попереднього
року
4
12 630
29 406
5 521
10 798
54 503
112 858
За аналогічний
період
попереднього
року
4
47 532 941
47 532 941
0,115880

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: Iнша iнформацiя вiдсутня.
Керівник

Лунiн С.С.

Головний бухгалтер

Шевчишена Н.П.

2615

0,000000

0,000000

2650

0,06

0,12

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Нижньоднiстровська ГЕС"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30149623

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

91 022
0
0
0
0
213
0

127 013
0
0
0
0
0
94

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
137
0
0
0
535

0
2 426
0
0
0
1 801

3100
3105
3110
3115
3116

( 9 737 )
( 21 604 )
( 4 968 )
( 16 388 )
(0)

( 64 951 )
( 23 046 )
( 5 963 )
( 27 153 )
( 2 782 )

3117

( 4 091 )

( 9 803 )

3118

( 12 297 )

( 14 568 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 2 442 )
36 768

(0)
( 6 220 )
4 001

3200

0

0

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

Лунiн С.С.

Головний бухгалтер

Шевчишена Н.П.

3205

0

7 001

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 48 804 )
(0)
(0)

(0)
( 13 866 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-48 804

(0)
-6 865

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

1 085

1 853

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 5 828 )
(0)
(0)

(0)
(0)
( 3 922 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-4 743
-16 779
17 020
0
241

(0)
-2 069
-4 933
21 953
0
17 020

Приватне акцiонерне товариство "Нижньоднiстровська
ГЕС"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30149623

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
475 329
0

4
704 759
0

5
4 270
0

6
6 723
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-334 872
0

4010
4090
4095

0
0
475 329

0
0
704 759

0
0
4 270

0
0
6 723

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
856 209
0

0
0
-334 872

0
0
0

0
0
0

0
0
856 209

0

2 660

0

0

2 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-5 894

0
0

0
0

0
-5 894

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
матеріальне заохочення
Внески учасників:
4240
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
капіталу
Вилучення капіталу:
4260
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
акцій
Анулювання викуплених
4270
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
Зменшення номінальної
4280
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
Придбання (продаж)
4291
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295
Залишок на кінець року
4300
Примітки: Iнша iнформацiя вiдсутня.

0

0

0

276

-276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-6
0

-21
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-27
0

0
475 329

-6
704 753

-21
4 249

276
6 999

-3 510
-338 382

0
0

0
0

-3 261
852 948

Керівник

Лунiн С.С.

Головний бухгалтер

Шевчишена Н.П.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ
до фiнансової звiтностi за 2020 рiк,
який закiнчився 31 грудня 2020 року у тисячах
українських гривень, якщо не зазначено iнше
Примiтка 1
Загальна iнформацiя
Приватне акцiонерне товариство "НИЖНЬОДНIСТРОВСЬКА ГЕС" (далi - Товариство)
зареєстроване 26.03.99р. та є правонаступником всiх прав та зобов'язань Вiдкритого акцiонерного
товариства "Днiстровська ГАЕС", створеного вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України "Про створення вiдкритого акцiонерного товариства "Днiстровська гiдроакумулююча
електрична станцiя" вiд 15 травня 1998 року №674 та Установчого договору "Про створення та
дiяльнiсть на територiї України вiдкритого акцiонерного товариства "Днiстровська ГАЕС" вiд 17
серпня 1998 року.
ПрАТ"Нижньоднiстровська ГЕС" грунтуються на Програмi розвитку гiдроенергетики на перiод
до 2026 року, що схвалена розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2016р. №552-р,
Енергетичнiй стратегiї України на перiод до 2035 року "Безпека, енергоефективнiсть,
конкурентоспроможнiсть" (розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. №605-р)
та Стратегiї сталого розвитку "Україна - 2020", схваленiй указом Президента України №5/2015
вiд 12.01.2015, завданнями яких є забезпечення випереджаючого росту енергогенеруючих
потужностей для забезпечення надiйного виробiтку та постачання електроенергiї для
промислових споживачiв та населення України, пiдвищення стiйкостi, надiйностi й ефективностi
роботи Об'єднаної енергетичної системи України та її iнтеграцiї з європейською енергосистемою,
зменшення iмпорту паливних ресурсiв i техногенного навантаження на довкiлля, забезпечення
енергетичної безпеки держави шляхом ефективного та збалансованого розвитку атомної, теплової
та вiдновлюваної енергетики, зокрема з максимальним використанням економiчно ефективного
гiдроенергетичного потенцiалу, а саме гiдроресурсiв рiчок Днiпро та Днiстер.
В операцiйнiй моделi Товариства не передбачається жодних змiн, оскiльки воно продовжуватиме
так само виробляти та реалiзувати електричну енергiю (Примiтка 2).
Нижньоднiстровська ГЕС призначена для вирiвнювання нерiвномiрних (добових та тижневих)
скидiв води з Днiстровського водосховища при роботi гiдроагрегатiв Днiстровської ГЕС-1 та
створення нижнього басейну для закачування води в верхнє водосховище Днiстровської ГАЕС
при роботi в насосному режимi i вирiвнювання нерiвномiрних витрат води, що скидає
Днiстровська ГАЕС при роботi в турбiнному режимi.
Виробiток електроенергiї Нижньоднiстровською ГЕС не є стабiльним та залежить вiд притоку р.
Днiстер. При малих притоках рiчки Днiстер в посушливi перiоди можлива робота тiльки одного
гiдроагрегату для пiдтримання вiдмiтки верхнього та нижнього б'єфу водосховища. При великих
притоках води в паводковi перiоди гiдроагрегати електростанцiї зупиняються i пропуск води
вiдбувається через затвори водозливної греблi.
Середньорiчний виробiток електроенергiї складає 55 млн.кВт. год. Реалiзацiя виробленої
електроенергiї агрегатами ГЕС в 2020 роцi здiйснювалась на Оптовому ринку електричної енергiї
України.
Юридична адреса Товариства: 60236, Україна, м. Новоднiстровськ, Чернiвецька область (квартал
18, будинок 2).
З 01.07.2019р. Товариство дiє на пiдставi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi
з виробництва електричної енергiї у межах мiсць провадження господарської дiяльностi
вiдповiдно до постанови НКРЕКП №1277 вiд 27.06.2019р., попередню лiцензiю даною
постановою було анульовано; а також, на виконання Постанови НКРЕКП №1246 вiд 27.06.2019р.

"Про алгоритм розподiлу коштiв" Товариство отримує грошовi кошти вiд ДП"НЕК "Укренерго""
на рахунок iз спецiальним режимом використання електропостачальника (оплата вартостi
небалансiв електричної енергiї).
Товариство, в дотримання вимог Закону України "Про ринок електричної енергiї" №2019-VIII вiд
13 квiтня 2017 року, має лiцензiю, продає та купує електричну енергiю на ринку електричної
енергiї вiдповiдно до положень Закону та правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та
внутрiшньодобового ринку та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування
ринку електричної енергiї.
Керуючись вимогами Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з виробництва
електричної енергiї, затверджених Постановою НКРЕКП №1467 вiд 27.12.2017р., Товариство є
учасником ринку електричної енергiї вiдповiдно до правил ринку, укладає договори, якi є
обов'язковими для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї, виконує умови цих
договорiв, укладає двостороннi договори купiвлi-продажу електричної енергiї на органiзованих
сегментах ринку електричної енергiї вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної
енергiї" та нормативно-правових актiв, що забезпечують функцiонування ринку електричної
енергiї, iз урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України "Про ринок
електричної енергiї".
Товариство є учасником ринку "на добу наперед" (далi - РДН) i на внутрiшньодобовому ринку
(далi - ВДР) (Договiр про участь у ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку
№239/01 вiд 01 липня 2019 р.). Цiна продажу електричної енергiї на РДН та ВДР розрахована
згiдно iз Правилами ринку "на добу наперед" та на внутрiшньодобовому ринку, затвердженими
постановою НКРЕКП №308 вiд 14 березня 2018 року.
Також, Товариство є учасником договору про органiзацiю та проведення електронних аукцiонiв з
продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами вiд 27.06.2019 року, учасником
договору про врегулювання небалансiв електричної енергiї вiд 03.04.2019 року, де цiна продажу
формується згiдно з постановою НКРЕКП №307 вiд 14.03.2018 року.
Умови функцiонування та економiчна ситуацiя
Товариство здiйснює дiяльнiсть, що пiдлягає державному лiцензуванню. Тарифи, за якими
Товариство продає електричну енергiю не регулюються державою, проте в операцiях постачання
електроенергiї постачальникам для подальшого її продажу за регульованими державою
тарифами, тарифи Товариства обмежуються встановленою державою прогнозованою оптовою
ринковою цiною. На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво впливають соцiальнополiтичнi фактори.
Економiка України, що виходить iз затяжної кризи, демонструє слабке зростання в умовах
триваючої iнфляцiї. Протягом 2020 року Україна перебувала в процесi реформування i вiдбивала
зовнiшню агресiю i тому не продемонструвала великих темпiв зростання. Протягом року системнi
ризики для українського фiнансового сектору знизилися, макроекономiчне середовище, як
зовнiшнє, так i внутрiшнє, стало сприятливiшим.
Економiка України все ще залежить вiд зовнiшнього фiнансування. Стабiлiзацiя економiчної
ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший
розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї, на разi, неможливо передбачити.
Протягом 2020 року свiтова та українська економiка зазнала значного впливу вiд спалаху
захворювань, спричинених коронавiрусом (COVID-19). З метою перешкоджання поширенню
захворювання, влада в Українi оголосила режим надзвичайної ситуацiї на всiй територiї України.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд
значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть
внаслiдок пандемiї. Не зважаючи на той факт, що Товариство не очiкує, що операцiйнi
результати 2020 року можуть зазнати суттєвого впливу, наразi неможливо достовiрно оцiнити
вплив вказаних подiй на Товариства та економiку в цiлому. Ймовiрнi негативнi наслiдки можуть
вiдчуватися i пiсля 31 грудня 2020 року. Вплив COVID-19 створив новi умови для бiзнесу, але
керiвництво надалi продовжує безперервну дiяльнiсть.

Примiтка 2
Основа складання фiнансової звiтностi
Складання фiнансової звiтностi здiйснюється iз застосуванням МСФЗ та МСБО, якщо вони не
суперечать Закону України № 996-ХIV та в редакцiї, що офiцiйно оприлюднена на веб-сторiнцi
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової
полiтики (Мiнiстерство фiнансiв України). Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом
оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi
суми округленi до цiлих тисяч, якщо не зазначено iнше.
Безперервнiсть дiяльностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущень про безперервну дiяльнiсть Товариства.
Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi
вiдшкодування та класифiкацiї вiдображення сум активiв або сум та класифiкацiї зобов'язань, якi
могли б знадобиться, якби Товариство було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi.
Застосування нових та переглянутих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку
Новi i переглянутi МСФЗ, МСБО у фiнансовiй звiтностi
Товариство прийняло до застосування такi новi i переглянутi стандарти i тлумачення, а також
поправки до них, випущенi РМСБО, якi набули обов'язкової чинностi для облiкових перiодiв, якi
почали дiяти на або пiсля 1 сiчня 2020 року.
Стандарти/тлумачення
на або пiсля
Концептуальна основа фiнансової звiтностi
03 Березня 2020
МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй
07 Квiтня 2020
МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу
07 Квiтня 2020
МСФЗ 6 Розвiдка та оцiнка запасiв корисних копалин 25 Серпня 2020
МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї 30 Вересня 2020
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти
05 Серпня 2020
МСФЗ 13 Оцiнка справедливої вартостi 16 Грудня 2020
МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами 16 Сiчня 2021
Змiни до МСФЗ 16 20 Жовтня 2020
МСФЗ 17 Страховi контракти
2023 рiк
МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
16 Червня 2020
МСБО 19 Виплати працiвникам
28 Серпня 2020
МСБО 23 Витрати за позиками
16 Червня 2020
МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть
16 Червня 2020
КТМФЗ 10 Промiжна фiнансова звiтнiсть i зменшення корисностi
03 Грудня 2020
КТМФЗ 16 Хеджування чистих iнвестицiй в закордонну господарську одиницю
16 Червня
2020
Наразi керiвництво Товариства здiйснює оцiнку впливу застосування цих поправок до стандартiв
на майбутню фiнансову звiтнiсть Товариства.
Примiтка 3
Основнi принципи облiкової полiтики
Заява про вiдповiднiсть - Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФЗ. Дана
фiнансова звiтнiсть не пiдготовлена для того, щоб вiдповiдати нормативним актам України, що
встановлюють додатковi вимоги до фiнансової звiтностi, для чого Товариство готує iнший
комплект фiнансової звiтностi.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi - Ця фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на
основi принципу iсторичної вартостi.

Iсторична вартiсть звичайно визначається при первiсному визнаннi на основi справедливої
вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи з урахуванням накопиченого зносу та
знецiнення активiв, якщо таке застосовне. Оцiнка справедливої вартостi активiв для цiлей
фiнансової звiтностi у наступних перiодах не здiйснюється.
Визнання доходiв
Товариство визнає дохiд вiд звичайної дiяльностi, коли (або у мiру того, як) Товариство
задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив)
клiєнтовi. Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким
активом.
Товариство при передачi контролю над товаром або послугою з плином часу, задовольняє
зобов'язання щодо виконання та визнає дохiд вiд звичайної дiяльностi з часом, якщо виконується
один з таких критерiїв:
клiєнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються внаслiдок виконання
Товариством у процесi виконання;
виконання Товариством створює або вдосконалює актив, який контролюється клiєнтом у
процесi створення або вдосконалення активу; або
виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для
Товариства i Товариство має юридично обов'язкове право на отримання платежу за виконання,
завершене до сьогоднi.
Для кожного зобов'язання щодо виконання, що задовольняється з плином часу, Товариство визнає
дохiд вiд звичайної дiяльностi протягом певного часу, оцiнюючи прогрес на шляху до повного
задоволення такого зобов'язанням щодо виконання.
Коли (або як тiльки) зобов'язання щодо виконання задоволене, Товариство визнає як дохiд вiд
звичайної дiяльностi, суму цiни операцiї, яка вiднесена на це зобов'язання щодо виконання.
Витрати договору
Додатковi витрати, понесенi у зв'язку з укладанням договору
Товариство визнає додатковi витрати, понесенi у зв'язку з укладанням договору з клiєнтом як
актив, якщо Товариство сподiвається вiдшкодувати цi витрати.
Товариство за додатковими витрати понесенi у зв'язку з укладанням договору, якщо перiод
амортизацiї активу, не перевищує одного року, визнає такi витрати у момент їх виникнення.
Функцiональна валюта та валюта подання - Функцiональною валютою та валютою подання даної
фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд
функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах.
Операцiї в iноземних валютах - Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд української гривнi, у
перiодi не проводились.
Податок на прибуток - Витрати з податку на прибуток за рiк становлять суму поточного податку
i вiдстроченого податку.
Поточний податок - Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на
оподатковуваному прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або
збитку, вiдображеного у звiтi про сукупнi збитки, тому що в нього не включенi статтi доходiв або
витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування в iншi
роки, а також тому що в нього не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню
або не вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Зобов'язання Товариства з поточного
податку на прибуток розраховується з використанням дiючих податкових ставок на звiтну дату.
Вiдстрочений податок - Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою
вартiстю активiв i зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi
використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi
зобов'язання зазвичай визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi
податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в
цiлях оподаткування, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий
оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi

вiдносять на витрати в цiлях оподаткування. Такi активи i зобов'язання не визнаються, якщо
тимчасовi рiзницi виникають з гудвiла або у результатi первiсного визнання (крiм випадкiв
об'єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов'язань в рамках операцiї, яка не впливає нi на
оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i
зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як
очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде
погашене зобов'язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (або податкових
законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає
податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством на звiтну дату
того або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi своїх активiв та
зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично
закрiплене право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов'язань, коли
вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом,
i Товариство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов'язання на нетто-основi.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод - Поточний та вiдстрочений податки визнаються у
складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються
у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. У цьому випадку
поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iншого сукупного доходу або
безпосередньо у складi власного капiталу, вiдповiдно. У випадку коли поточний або вiдстрочений
податки виникають у результатi первiсного облiку об'єднання бiзнесу, податковий вплив
включається до облiку операцiй об'єднання бiзнесу.
Основнi засоби - Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Iсторична вартiсть об'єкта
основних засобiв включає: (а) цiну придбання, включно з iмпортними митами i податками, якi не
вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi
безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до мiсця розташування та приведення його у стан,
необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва Товариства; (в) первiсну оцiнку
витрат на демонтаж i видалення об'єкта основних засобiв та вiдновлення територiї, на якiй вiн
розташований, зобов'язання за якими пiдприємство бере на себе або пiд час придбання даного
об'єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом певного перiоду часу з метою, яка вiдрiзняється
вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду.
Вартiсть активiв, створених власними силами, включає первiсну вартiсть матерiалiв, прямi
витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного
використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi
первiсної вартостi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не
вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або
збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть об'єкта основних засобiв, за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це очiкувана сума, яку
Товариство одержало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкта основних засобiв пiсля вирахування
очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у якому, як можна
очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, протягом
строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням
прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином
(кiлькiсть рокiв):

Будинки та споруди 20-70
Передавальнi пристрої
15-35
Силовi та робочi машини i обладнання 5-40
Транспортнi засоби 5-14
Iншi основнi засоби 1-15
Земельнi дiлянки
Не амортизуються
Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об'єкта основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i
визнається у складi прибутку або збитку.
Зменшення корисностi основних засобiв - На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову
вартiсть своїх основних засобiв з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що такi
активи зазнали збитку вiд зменшення корисностi. У разi наявностi таких свiдчень Товариство
здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд
зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити
оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму вiдшкодування одиницi,
яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. У випадках коли можна визначити
обгрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також
розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, вони
розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна
визначити обгрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за
вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При проведеннi оцiнки вартостi
використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої
теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого
не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi
кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує
грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення
корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансова вартiсть
активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми
вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову
вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у
попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд
зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку.
Нематерiальнi активи - Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати
на нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi
економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати
вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя визнається на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного строку корисного
використання нематерiальних активiв, який, як передбачається, не перевищує перiод у десять
рокiв.
Запаси - Запаси у фiнансовiй звiтностi вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi
та чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть запасiв, включно з вiдповiдною частиною фiксованих та
змiнних накладних витрат, вiдносяться на собiвартiсть за методом ФIФО. Чиста вартiсть
реалiзацiї визначається, виходячи з розрахункової цiни продажу запасiв, за вирахуванням усiх
очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Забезпечення - Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточне зобов'язання (юридичне
або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Товариство буде

змушена погасити це зобов'язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов'язання.
Сума, визнана як забезпечення майбутнiх виплат, являє собою найкращу оцiнку компенсацiї,
необхiдної для погашення поточного зобов'язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та
невизначеностi, характерних для цього зобов'язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з
використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення
поточних зобов'язань, його балансова вартiсть являє собою теперiшню вартiсть цих потокiв
грошових коштiв.
У випадках коли очiкується, що економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми забезпечення,
будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо
iснує достатня впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума майбутнього
вiдшкодування може бути достовiрно визначена.
Фiнансовi iнструменти - Товариство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму звiтi про
фiнансовий стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного
iнструмента. Звичайне придбання та продаж фiнансових активiв i зобов'язань визнається з
використанням методу облiку на дату розрахункiв. Звичайне придбання фiнансових iнструментiв,
якi у подальшому оцiнюватимуться за справедливою вартiстю мiж датою продажу та датою
розрахунку, облiковується таким само способом, що й придбанi iнструменти.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю.
Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових
активiв та фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi
вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або
збиток) додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або
фiнансових зобов'язань, вiдповiдно, пiд час первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї,
якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi
вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або
збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
Попри вищенаведене, при первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську
заборгованiсть за цiною операцiї, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить
значного компоненту фiнансування згiдно з МСФЗ 15.
Метод ефективного вiдсотка - Метод, що використовується для розрахунку амортизованої
собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та для розподiлу й визнання
процентного доходу чи процентних витрат у прибутку або збитку за вiдповiднiй перiод.
Ефективна вiдсоткова ставка - Ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцiнюваних майбутнiх
грошових потокiв або надходжень за очiкуваний строк дiї фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання до валової балансової вартостi фiнансового активу або до амортизованої собiвартостi
фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi активи - Фiнансовi активи класифiкуються як такi що:
"
надалi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;
"
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;
"
справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
Класифiкацiя проводиться на основi обох таких критерiїв:
"
бiзнес-моделi Товариства з управлiння фiнансовими активами; та
"
установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Дебiторська заборгованiсть (у тому числi торгова та iнша дебiторська заборгованiсть) оцiнюються
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за
вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти - Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в
касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та
депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв.
Зменшення корисностi
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом,

що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у
розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту,
якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного
визнання.
Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного
зростання з моменту первiсного визнання, Товариство оцiнює резерв пiд збитки за таким
фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам.
Незважаючи на вищенаведене, Товариство завжди оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що
дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї, для торговельної дебiторської
заборгованостi; та дебiторської заборгованостi за орендою.
Визначення значного зростання кредитного ризику
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового
iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту
(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання
дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому
обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат
або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.
Для торговельної дебiторської заборгованостi Товариство застосовує спрощений пiдхiд з
використання матрицi резервування, за якою резерви на покриття збиткiв розраховуються щодо
дебiторської заборгованостi, суми якої розподiляються за рiзними строками утворення
заборгованостi та прострочення платежiв.
Для торгової дебiторської заборгованостi балансова вартiсть зменшується через використання
резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi. У тих випадках, коли торгова
дебiторська заборгованiсть вважається безнадiйною, вона списується за рахунок резерву на
покриття збиткiв вiд знецiнення. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум проводиться за
рахунок резервiв. Змiна балансової вартостi резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визнається
у складi прибутку або збитку.
Припинення визнання фiнансових активiв - Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив
лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на грошовi потоки вiд цього
активу; або ж коли воно передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов'язанi з
володiнням цим активом, третiй особi.
Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу, рiзниця мiж балансовою вартiстю
(визначеною на дату припинення визнання) та одержаною компенсацiєю (включаючи всi
одержанi новi активи мiнус усi прийнятi новi зобов'язання) визнається в прибутку чи збитку.
Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством
Класифiкацiя як боргу або iнструментiв власного капiталу - Борговi iнструменти та iнструменти
власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або як власний капiтал у
залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов'язання та
iнструмента власного капiталу.
Акцiонерний капiтал - Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який
дає право на залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов'язань.
Фiнансовi зобов'язання
Товариство здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком тих, якi пiд час первiсного визнання
безвiдклично призначенi як такi, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток,

Припинення визнання фiнансових зобов'язань - Товариство припиняє визнавати фiнансовi
зобов'язання тодi i тiльки тодi, коли зобов'язання Товариства виконанi, анульованi або минув
строк їхньої дiї. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов'язання рiзниця мiж
балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або
пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку.
Податковi зобов'язання - Податковi зобов'язання вiдображаються за номiнальною вартiстю.
Пенсiйнi зобов'язання, допомога при виходi на пенсiю та iншi соцiальнi виплати - Вiдповiдно до
колективної угоди Товариство здiйснює одноразовi виплати пiд час виходу на пенсiю працiвникiв,
якi пропрацювали тривалий час та у випадку смертi працiвникiв.
Чисте зобов'язання Товариства стосовно цих виплат не розраховується.
Умовнi зобов'язання та активи - Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони
розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку
ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує
достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд.
Iстотнi облiковi судження та основнi джерела невизначеностi оцiнок
Застосування облiкової полiтики Товариства, вимагає вiд керiвництва застосування професiйних
суджень, оцiнок та припущень стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яку не можна
отримати з усiєю очевиднiстю з iнших джерел. Оцiнки i пов'язанi з ними припущення базуються
на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються суттєвими. Фактичнi результати
можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати переглядiв
облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд оцiнки, якщо
цей перегляд впливає як на поточний, так i майбутнi перiоди.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок
Далi наведенi основнi припущення щодо майбутнього та iншi джерела невизначеностi зроблених
керiвництвом оцiнок, якi з великою вiрогiднiстю можуть призвести до суттєвих коригувань
балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом майбутнiх перiодiв.
Резерв пiд збитки вiд очiкуваних збиткiв за торговою та iншою дебiторською заборгованiстю
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської
заборгованостi базується на оцiнцi Товариством очiкуваних кредитних збиткiв по дебiторськiй
заборгованостi вiд конкретних клiєнтiв. Якщо iснує погiршення кредитоспроможностi основних
клiєнтiв або фактичне невиконання їхнiх зобов'язань перевищує допустимi оцiнки, то фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв
вимагає вiд керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з
аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв керiвництво
враховує умови очiкуваного використання активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови,
в яких буде експлуатуватися такий актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може у результатi
призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. Змiна очiкуваних строкiв корисного
використання облiковується на перспективнiй основi.
Оподаткування
Компанiя є платником податку на прибуток та iнших податкiв. Пiд час визначення суми
зобов'язань з податку на прибуток та iнших податкiв вимагається застосування iстотних оцiнок
через складнiсть українського податкового законодавства та неоднозначне його тлумачення
податковими органами на регiональному та загальнодержавному рiвнях. Iснують рiзнi операцiї,
стосовно яких зберiгається невизначенiсть щодо визначення остаточної суми зобов'язань.
Компанiя визнає зобов'язання стосовно очiкуваних результатiв податкових перевiрок на пiдставi
оцiнок щодо можливостi нарахування додаткових податкiв. Якщо остаточний податковий
результат iз цих питань вiдрiзнятиметься вiд ранiше вiдображених сум, такi рiзницi вплинуть на

суму податку та податкових зобов'язань того перiоду, в якому рiзниця буде виявлена.
Зменшення корисностi основних засобiв
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює оцiнку на предмет iснування будь-яких ознак того, що
сума вiдшкодування основних засобiв зменшилась нижче їхньої балансової вартостi. Сума
вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi активу, за
вирахуванням витрат на здiйснення продажу, та вартостi пiд час використання. У випадку
виявлення такого зменшення балансова вартiсть знижується до вартостi вiдшкодування.
Примiтка 4
Основнi засоби
Рух основних засобiв за 2020 рiк представлений таким чином:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої Силовi та робочi машини i обладнання
Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2019 року
918 150
1 158 920
10 731 620 092
2 707 893
Надходження
5 629 32 704 971
410
39 714
Вибуття
497
23
0
30
550
Станом на 31 грудня 2020 року
923 282
1 191 601
11 702 620 472
2 747 057
Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грудня 2019 року
358 274
995 044
5 343 578 345
1 937 006
Амортизацiйнi нарахування 8 648 7422 966
2 090 19 126
Вибуття
402
16
0
30
448
Станом на 31 грудня 2020 року
366 520
1 002 450
6 309 580 405
1 955 684
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2019 року
559 876
163 876
5 388 41 747 770 887
Станом на 31 грудня 2020 року
556 762
189 151
5 393 40 067 791 373
Рекласифiкацiя: незавершенi капiтальнi iнвестицiї
0
0
0
42 834 42 834
Станом на 31 грудня 2020 року
556 762
189 151
5 393 82 901 834 207
Примiтка 5
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи представленi зокрема, але не виключно, правом користування програмним
продуктами, що використовується Товариством для забезпечення функцiонування фiнансовогосподарської дiяльностi. Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати
на нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi
економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться.
Рух нематерiальних активiв за 2020 рiк представлений таким чином:
Всього
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2019 року
5 799
Надходження
8
Вибуття
0
Станом на 31 грудня 2020 року
5 807
Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грудня 2019 року
(498)
Амортизацiйнi нарахування (48)
Станом на 31 грудня 2020 року
(546)
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2019 року
5 301
Станом на 31 грудня 2020 року
5 261

Примiтка 6
Запаси
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року запаси були представленi таким чином:
31 грудня 2019 року
31 грудня 2020 року
Будiвельнi матерiали
2
1 260
Сировина i матерiали
360
625
Запаснi частини
310
298
Паливо
1 001 1 268
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 570
537
Всього
2
243
3 988
Примiтка 7
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року дебiторська заборгованiсть, зi строком
погашення до 12 мiсяцiв, за товари, роботи, послуги була представлена таким чином:
31 грудня 2019 року
31 грудня 2020 року
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 45 284 40 513
Резерв сумнiвних боргiв
(29 565)
(22 440)
Всього15 719 18 073
Найбiльш значущими дебiторами за продукцiю, товари, роботи, послуги, а саме за
електроенергiю, є
31 грудня 2019 року
31 грудня 2020 року
АТ "Чернiвцiобленерго"
21 374 14 250
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" 6 396 9 665
ТОВ "ВIМ УКРАЇНА"
8 788 8 769
Резерв стосовно торгової дебiторської заборгованостi, простроченої бiльше 30 днiв вiд очiкуваної
дати погашення за договором, створюється з урахуванням очiкуваних сум сумнiвної
заборгованостi, якi визначаються на основi минулого досвiду, та регулярно переглядається на
основi фактiв i обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення торгової дебiторської
заборгованостi представлена таким чином:
31 грудня 2019 року
31 грудня 2020 року
Залишок на початок року (55 994)
(29 565)
Визнано витрати
(571) 0
Вивiльнення резерву
27 000 7 125
Залишок на кiнець року
(29 565)
(22 440)
Заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами та з бюджетом
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами та з бюджетом була представлена таким чином:

31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
Всього за рядком

7 927 2 768

Аванс з податку на додану вартiсть
Аванс з податку на прибуток
Акцизний податок

7 927 2 768

0

1 365 123

1 532 0

333

Всього за рядком
2 897 456
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає в себе аванси за товари, роботи,
послуги, аванси за послуги страхування майна та аванси за перiодичнi видання. До складу iнших
податкiв та зборiв входять аванси з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки,
рентної плати за спецiальне використання води та рентної плати за користування надрами.
Примiтка 8
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року грошовi кошти та їх еквiваленти були
представленi таким чином:
31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Грошовi кошти в банках

17 020 241

Всього17
020
241
Примiтка 9
Власний капiтал. Статутний капiтал
Товариство є юридичною особою, у Статутному капiталi якої 50% i бiльше вiдсоткiв прямо або
опосередковано належить державi, iз статутним капiталом на початок року 475 329 тисяч гривень,
розмiр якого був незмiнними до кiнця 2019 року; складається iз 47 532 941 акцiй, номiнальною
вартiстю 10 гривень кожна, що становить 475 329 410 гривень.
Статутний капiтал Товариства повнiстю сплачений акцiонерами та становить 475 329 410грн.
Акцiонери Товариства станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року були представленi
наступним чином:
Власниками акцiй ПрАТ"Нижньоднiстровська ГЕС" станом на 31.12.2020 року були:
№ п/п Назва власника акцiй
% акцiй
1.
Держава в особi Мiнiстерства енергетики України
87,40115
2.
ПрАТ "Укргiдроенерго"
11,4797
3.
Iншi юридичнi особи
1,11912
4.
Фiзичнi особи
0,00002
Примiтка 10
Капiтал у дооцiнках
Показник Капiталу у дооцiнках на 31 грудня 2019 року складало 704 759тис.грн., сформоване
протягом 2019 року в звязку iз переоцiнкою основних засобiв. Станом на 31 грудня 2020 року
Капiталу у дооцiнках склав 704 753тис.грн.
Примiтка 11
Додатковий капiтал
Товариства становить на 31 грудня 2019 року - 4 270тис.грн. та на 31 грудня 2020 року - 4
249тис.грн.

Примiтка 12
Резервний капiтал
Товариства створений згiдно з вимогами пунктiв 79-81 Статуту на покриття збиткiв, збiльшення
статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства та складає на 31
грудня 2019 року 6 723тис.грн. та на 31 грудня 2020 року - 6 999тис. грн.
Примiтка 13
Обов'язкове вiдрахування частки прибутку до державного бюджету
На виконання вимог пунктiв 65-78 Статуту Товариства, Постанови КМУ "Про затвердження
базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2019 роцi господарських товариств, у
статутному капiталi яких є корпоративнi права держави" №328 вiд 24 квiтня 2020р., якою
затверджено базовий норматив вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату
дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2019 роцi господарських
товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, а також господарських
товариств, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать господарським товариствам, частка
держави в яких становить 100 вiдсоткiв, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, у розмiрi 90 вiдсоткiв,
Наглядовою радою на зсiданнi 18.04.2020р. прийнято рiшення про нарахуваннi та сплату
дивiдендiв акцiонерам, викладеного в Протоколi №01-2020. Визначено 02.06.2019р. датою
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi ПрАТ"Нижньоднiстровська ГЕС" за 2019 рiк, а також за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк (додаткова виплата з урахуванням виплат згiдно з
Протоколом ЗЗА №1 вiд 19.06.2019р.
Сума рiчних дивiдендiв (за 2019р.) становить 2 754 000,78грн., в т.ч. дивiденди на державну частку
2 407 028,46грн., розмiр рiчних дивiдендiв на одну просту iменну акцiю складає 0,05793878грн.
Сума додаткових рiчних дивiдендiв (за 2018р., на виконання Постанови КМУ №1015 вiд
04.12.2019р.) становить 3 138 800грн., в т.ч. дивiденди на державну частку 2 743 347,42грн., розмiр
рiчних дивiдендiв на одну просту iменну акцiю складає 0,066034грн.
Строки виплати - 25.06.2020-20.10.2020р., на державну частку - до 01.07.2020р.
Примiтка 14
Податок на прибуток
У 2020 роцi податок на прибуток пiдприємств в Українi становив 18%. Вiдстроченi податковi
активи (зобов'язання) станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2020 року, якi вiдображено
у фiнансовому звiтi, представленi таким чином:
31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Складовi частини вiдстроченого податкового активу
(вiдстроченого податкового зобов'язання):
Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних засобiв в фiнансовому та податковому облiку (36)
2 078
Резерв сумнiвних боргiв
2 403 1 121
Забезпечення витрат на рiчний аудит
58
63
Визнання нематерiального активу "право користування землею"
(950) (946)
Чистий вiдстрочений податковий актив (чисте податкове зобов'язання)
1 475 2 316
2020
Податок на прибуток за 2020 рiк 325
(Доходи)/витрати по вiдстроченому податку, що є результатом виникнення та сторнування
тимчасових рiзниць, включенi до Звiту про фiнансовi результати
(841)
Всього (доход)/ витрати з податку на прибуток за рiк 516
Примiтка 15
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року поточна кредиторська заборгованiсть за

товари, роботи, послуги була представлена наступним чином:
31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю
173
Кредиторська заборгованiсть за матерiали
140
Кредиторська заборгованiсть за послуги
81
Кредиторська заборгованiсть за ремонтнi роботи
3 934
Iнша кредиторська заборгованiсть 12
238
Всього185
5 775

1 382

Примiтка 16
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом була представлена наступним чином:
31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Податок на прибуток
0
145
Транспортний податок
0
0
Цiльова надбавка
152
0
Рентна плата за воду 968
1 060
Рентна плата за радiочастотнi ресурси
4
0
Податок з плати за землю 90
101
Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки 6
7
Всього1 220 1 313
Примiтка 17
Забезпечення наступних виплат i платежiв
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року забезпечення наступних виплат i платежiв
були представленi наступним чином:
31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Забезпечення наступних витрат на невикористанi вiдпустки 2 541 2 663
Забезпечення на рiчний аудит
470
350
Всього3 011 3 013
Рух забезпечень за 2020 рiк наступний:
На 31.12.2019 Нараховано за перiод
Використано На 31.12.2020
Забезпечення витрат за невикористанi вiдпустки 2 541 2 606 2 484 2663
Забезпечення на рiчний аудит
470
350
470
350
Всього3 011 2 956 2 954 3 013
Примiтка 18
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi
Станом на 31 грудня 2019 року кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi
складалася iз заборгованостi, щодо виплати лiкарняних у сумi 23тис. грн., на 31 грудня 2019р. 34тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року iншi поточнi зобов'язання представленi
наступним чином:
31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Податковий кредит з ПДВ в авансах виплачених 1 227 0
Податковi зобов'язання у неоплачених рахунках за касовим методом облiку ПДВ 3 826 4 161
Зобов'язання по профспiлковим внескам 0
73
За електроенергiю 0
8
Всього5 053 4 242
Примiтка 19

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Чистий дохiд реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2019 та 2020 роки представлений
наступним чином:
2019 рiк
2020 рiк
Доходи вiд реалiзацiї електроенергiї
92 879 71 820
Всього92 879 71 820
Примiтка 20
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2019 та 2020 роки представлена
наступним чином:
2019 рiк
2020 рiк
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
93 024 64 357
Всього93 024 64 357
СТРУКТУРА СОБIВАРТОСТI
Статтi витрат 2019 рiк
2020 рiк
Ремонтнi роботи
31 562 237 68
Витрати на оплату працi
22 752 19 579
Амортизацiя необоротних активiв 9 662 18 797
Збiр за використання водних ресурсiв
4 821 4 916
Вiдрахування на соцiальнi заходи 4 770 4 245
Транспортнi послуги23
17
Сировина i допомiжнi матерiали 2 737 2 223
Збiр у виглядi цiльової надбавки до тарифу
2 972 1 110
Вартiсть купованої електроенергiї 499
2 067
Страхування працiвникiв 99
50
Страхування майна 495
200
Iншi витрати 3 082 3 004
Плата за землю
805
805
Послуги з наладки, обслуговування та випробування обладнання
473
537
Послуги лабораторiй
46
0
Витрати на оплату службових вiдряджень 122
110
Iншi обов'язковi платежi
48
48
Паливно-мастильнi матерiали
54
0
Витрати на зв'язок 50
57
Пiдготовка кадрiв 5
0
Iншi послуги 7 947 6 592
Разом собiвартiсть 93 024 64 357
Примiтка 21
Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи за 2019 та 2020 роки були представленi наступним чином:
2019 рiк
2020 рiк
Дохiд вiд оренди активiв 1 393 90
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 5 676 0
Iншi операцiйнi доходи
27 880 6 174
Всього34 949 6 264
Примiтка 22
Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати за 2019 та 2020 роки представленi наступним чином:

2019 рiк
2020 рiк
Витрати на оплату працi
6 068 6 238
Матерiальнi витрати 606
984
Витрати на вiдрядження
607
441
Консультацiйнi послуги
11
145
Амортизацiя необоротних активiв 584
886
Страхування 1 345 1 247
Послуги реєстратора 174
150
Витрати на зв'язок 95
104
Витрати на послуги банку 99
120
Представницькi витрати
69
0
Iнформацiйнi послуги
18
15
Аудиторськi послуги
600
0
Транспортнi послуги76
31
Витрати на комп'ютеризацiю облiкових робiт
600
650
Ремонт
254
87
Юридичнi послуги 429
6
Iншi витрати 734
903
Державне мито, обов'язковий платiж
0
80
Всього12 369 12 087
Примiтка 23
Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати за 2019 та 2020 роки представленi наступним чином:
2019 рiк
2020 рiк
Сумнiвнi борги
571
0
Амортизацiя необоротних активiв 551
20
Штрафи
208
0
Витрати на оплату працi
875
1 112
Сировина, матерiали
940
49
Вiдрахування профспiлковому комiтету 676
258
Благодiйна допомога
14
20
Iншi операцiйнi витрати
4 264 105
Всього8 099 1 564
Примiтка 24
Iншi фiнансовi доходи
Iншi операцiйнi доходи за 2019 та 2020 роки були представленi наступним чином:
2019 рiк
2020 рiк
Вiдсотки за депозитом
1 853 1 085
Всього1 853 1 085
Примiтка 25
Iншi витрати
Iншi витрати за 2019 та 2020 роки представленi наступним чином:
2019 рiк
2020 рiк
Списання основних засобiв 5 678 102
Всього5
678
102
Примiтка 26
Фiнансовi результати

2019 рiк
2020 рiк
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток
10 511 2 144
Чистий фiнансовий результат:
прибуток
5 508 2 660
Примiтка 27
Операцiї з пов'язаними сторонами
Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати
iншу сторону, знаходиться пiд спiльним контролем або може здiйснювати значний вплив або
спiльний контроль над iншою стороною у прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень; також
пов'язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано
здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також
близькi члени родини такої фiзичної особи.
Розглядаючи кожний можливий взаємозв'язок мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється
сутi вiдносин, а не лише юридичнiй формi.
Пов'язанi сторони можуть вступати в операцiї, якi не завжди є доступними для непов'язаних
сторiн, i умови та суми операцiй мiж пов'язаними сторонами можуть не вiдповiдати аналогiчним
умовам та сумам операцiй, якi вiдбуваються мiж непов'язаними сторонами.
Стороною, яка має кiнцевий контроль над Товариством, є Уряд України в особi Мiнiстерства
енергетики та вугiльної промисловостi України (частка в статутному капiталi становить 87,4%).
Пов'язаними сторонами Товариства є:
провiдний управлiнський персонал та члени їхнiх сiмей;
державнi пiдприємства України, якi належать до сфери управлiння Мiнiстерства
енергетики та вугiльної промисловостi України
До провiдного управлiнського персоналу належать особи, якi мають повноваження i на яких
покладено вiдповiдальнiсть, прямо чи опосередковано, за планування, управлiння та контроль
дiяльностi Товариства.
Пов'язаними особами є Лунiн Сергiй Сергiйович (керiвник Товариства), Шевчишина Нiна
Павлiвна (Головний бухгалтер Товариства), фiлiя Дирекцiї з будiвництва Днiстровської ГАЕС
ПрАТ Укргiдроенерго (через засновника Товариства), Субота Василь Йосипович (акцiонер
Товариства, директор фiлiї Дирекцiї з будiвництва Днiстровської ГАЕС ПрАТ "Укргiдроенерго"),
ПрАТ "Укргiдроенерго" (код 20588716, частка в СК Товариства - 11,479699%), ПАТ "ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО" (код 23269555, частка в СК Товариства - 1,072820%), Мiнiстерство енергетики
та вугiльної промисловостi України (код 37471933, частка в СК Товариства - 87,401154%), ПАТ
"Укргiдропроект" (код 00114117, частка в СК Товариства - 0,012622%), Державна акцiонерна
холдингова компанiя "Енергобуд" (код 23510755, частка в СК Товариства - 0,012622%),
Крiпiневич З.М.(член наглядової ради Товариства), Коваленко С.М.(член наглядової ради
Товариства), Кочiгiн В.В.(член наглядової ради Товариства), Толчiнiна - Бурунська Ю.Ю.(член
наглядової ради Товариства), Басацька С.С.(член наглядової ради Товариства), Ярова Н.I. (член
ревiзiйної комiсiї Товариства), Кудрiк О.I. (член ревiзiйної комiсiї Товариства), Цибух О.П. (член
ревiзiйної комiсiї Товариства), акцiонери - фiзичнi особи iз часткою в СК Товариства до 0,1% в
кожного: Сафронов В.А., Захарчук О.М., Дейвiд Еверет Аткiнсон, Вавженчук Я.В., Вронська Г.О.,
Довженко О.М., Кулагiна В.П., Семенюк В.М., Строкон Д.Я., Фiлiпець В.В., Карлос Рафаель
Муньос, Крючков Д.В., Рибаков Ю.А., Воронiн Г.Я., Шевченко Н.I., Яшта О.В., Шеберстов О.М.,
Ахметов Р.С.
Iнформацiя про iстотнi обсяги та залишки за операцiями iз пов'язаними сторонами станом на i за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2020р., представлена у таблицях нижче:
за 2020 рiк
Доходи вiд реалiзацiї (фiлiя Дирекцiї з будiвництва Днiстровської ГАЕС ПрАТ Укргiдроенерго)
74

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу
Провiдний управлiнський персонал одержав таку компенсацiю за роки, якi закiнчилися 31 грудня
2019 та 2020 рокiв, яка включена до складу витрат на персонал.
Провiдний управлiнський персонал у 2020 роцi представлений однiєю особою. У 2020 роцi
компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, що включена до складу витрат на персонал,
включала заробiтну плату i додатковi поточнi премiї, i становила 1 133тис. грн., у 2019 роцi - 1
550 тис.грн.
Примiтка 28
Умовнi та контрактнi зобов'язання. Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi.
Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує
достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд.
Оподаткування. Українське законодавство та нормативнi вимоги щодо оподаткування та митних
правил продовжують розвиватися. Законодавство та нормативнi акти не завжди мають чiткi
формулювання i до них можуть застосовуватись рiзноманiтнi тлумачення та непослiдовне
застосування з боку мiсцевих, регiональних та загальнодержавних органiв, а також iнших
державних установ. Випадки непослiдовних тлумачень є достатньо частими.
Керiвництво вважає, що його iнтерпретацiя вiдповiдного законодавства є доречною та Товариство
дотримується всiх норм, а також сплачує або нараховує всi застосовнi податки та вiдрахування.
Вплив держави на дiяльнiсть Товариства. Функцiонування електроенергетичної галузi є
надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких належать економiчнi, стратегiчнi
чинники та мiркування державної безпеки. Український Уряд має можливiсть значного впливу на
дiяльнiсть Товариства за рахунок права власностi. Такий контроль може бути результатом
соцiальних та економiчних iнiцiатив, що може негативним чином вплинути на поточну та
майбутню дiяльнiсть Товариства. Керiвництво не може оцiнити рiвень контролю, що може мати
мiсце в майбутньому, та потенцiйний вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi
Товариства.
Юридичнi питання. Пiд час звичайної господарської дiяльностi Товариства бере участь у судових
процесах та до неї висуваються певнi претензiї. На думку керiвництва Товариства, остаточне
зобов'язання, якщо таке виникне, за такими справами або претензiями, не матиме iстотного
впливу на фiнансовий стан або результати майбутньої дiяльностi Товариства. До Товариства не
висувалося будь-яких суттєвих претензiй та Товариство не висувала суттєвих претензiй до iнших
юридичних осiб.
Соцiальнi зобов'язання. Компанiя здiйснює внески до обов'язкових i добровiльних соцiальних
програм. Соцiальнi активи а також регiональнi соцiальнi програми приносять суспiльну користь
у широкому розумiннi i, як правило, не обмежуються тiльки працiвниками Товариства.
Страхування. Товариство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого
обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов'язання перед третьою
стороною у зв'язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу у результатi
аварiй, пов'язаних з майном чи дiяльнiстю Товариства. За вiдсутностi достатнього страхового
покриття iснує ризик того, що втрата чи знищення тих чи iнших активiв може мати значний
негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Потенцiйне екологiчне зобов'язання. Товариство протягом багатьох рокiв здiйснюють свою
дiяльнiсть в енергетичнiй галузi України. У результатi звичайної дiяльностi Товариства
навколишньому середовищу може бути завдана шкода. В Українi продовжує розвиватися
законодавство про охорону навколишнього середовища, i позицiя уряду щодо забезпечення
дотримання вимог цього законодавства постiйно переглядається. Товариство перiодично
здiйснює оцiнку своїх зобов'язань, передбачених законодавством про охорону навколишнього
середовища. Якщо зобов'язання будуть визначенi, вони будуть визнанi негайно. Якщо жодних
поточних чи майбутнiх вiдшкодувань не очiкується, витрати, пов'язанi iз зобов'язаннями щодо

охорони навколишнього середовища, вiдносяться на витрати перiоду. Витрати, спрямованi на
продовження строку корисного використання вiдповiдного основного засобу або на зменшення
чи запобiгання забрудненню навколишнього середовища в майбутньому, будуть капiталiзуються.
Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути у результатi затвердження бiльш жорстких вимог
законодавства, у результатi цивiльних судових процесiв чи змiн законодавства, достовiрно
оцiнити неможливо. У поточнiй ситуацiї iз правозастосуванням, за чинного законодавства,
керiвництво вважає, що Товариство не має суттєвих зобов'язань у зв'язку з охороною
навколишнього середовища, якi повиннi бути нарахованi у цiй фiнансовiй звiтностi.
Лiцензування. Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на основi лiцензiї на право
провадження господарської дiяльностi з виробництва електричної енергiї (Примiтка 1).
Примiтка 29
Подiї пiсля звiтного перiоду
Пiсля звiтного перiоду до дати випуску цiєї звiтностi не вiдбулося подiй, якi б Товариство повинно
було розкрити в цiй фiнансовiй звiтностi.
Примiтка 30
Затвердження фiнансової звiтностi
Цей фiнансовий звiт Товариства станом на 31 грудня 2020р. та за рiк, що закiнчився на зазначену
дату, затверджений вiд управлiнського персоналу Товариства до випуску 25 сiчня 2021 року.
вiд iменi управлiнського персоналу ПрАТ "НИЖНЬОДНIСТРОВСЬКА ГЕС"
Генеральний директор
_______________/Лунiн С.С./

Головний бухгалтер
_______________/Шевчишина Н.П./

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

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

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

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

4
5
6
7
8
9

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Мiжнародна
група аудиторiв"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
32621402
04053, м. Київ, вул. Артема
(Сiчових Стрiльцiв), 58-2 В, оф. 27
3265
номер: 0786, дата: 31.05.2018
з 01.01.2019 по 31.12.2019
01 - немодифікована
Не змiнюючи нашу думку, Ми
звертаємо увагу, що вплив
економiчної кризи та полiтичної
нестабiльностi, якi тривають в
Українi, а також їхнє остаточне
врегулювання неможливо
передбачити з достатньою
вiрогiднiстю, i вони можуть
негативно вплинути на економiку
України та операцiйну дiяльнiсть
Товариства. Йдеться про iстотну
невизначенiсть, пов'язану з
полiтичною i економiчною
нестабiльнiстю в Українi. Наша
думка не мiстить жодних
застережень щодо цього питання.
Не змiнюючи нашу думку, Ми
звертаємо увагу на наслiдки впливу
на дiяльнiсть Товариства пандемiї
Kopoнaвipycнoї хвороби (COVlD19) та пов'язаних з цим
обмежувальних заходiв. У зв'язку з
неможливiстю спрогнозувати

подальший перебiг подiй, визначити
заходи, якi буде застосовано
керiвництвом країни, термiни дiї
обмежувальних заходiв, в також
достовiрно оцiнити ефект впливу
поточної ситуацiї на дiяльнiсть
Компанiї та її контрагентiв, а також
на економiчне середовище в цiлому,
ми не можемо достовiрно оцiнити
ефект впливу цих обставин на
окрему фiнансову звiтнiсть
Товариства за piк, що закiнчився 31
грудня 2020 та на спроможнiсть
Товариства продовжувати
дiяльнiсть в подальшому. У випадку
суттєвих змiн у дiяльностi
Товариства, або у випадку введення
надзвичайного стану в державi, або
настання iнших подiй, якi суттєво
вплинуть на дiяльнiсть Товариство,
керiвництво Товариства буде
оцiнювати вплив цих подiй на
дiяльнiсть, а також приймати
рiшення про необхiднiсть
коригування даних i фiнансової
звiтностi та оприлюднення такої
iнформацiї. Нашу думку щодо цього
питання не було модифiковано.
10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

номер: 108, дата: 16.04.2020
дата початку: 25.01.2021, дата
закінчення: 22.02.2021
22.02.2021
500,00

Керiвництву та Акцiонерам
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НИЖНЬОДНIСТРОВСЬКА ГЕС"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НИЖНЬОДНIСТРОВСЬКА ГЕС" (надалi - Товариство), що складається з Балансу (Звiту про
фiнансовий стан) на 31 грудня 2020р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний

дохiд) за 2020 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рiк, Звiту про
власний капiтал за 2020 рiк i Примiток до фiнансової звiтностi включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик за 2020 рiк, що закiнчився зазначеною датою.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020р. та його фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно Мiжнародних стандартiв
фiнансових звiтiв (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Пояснювальний роздiл
Не змiнюючи нашу думку, Ми звертаємо увагу, що вплив економiчної кризи та полiтичної
нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо
передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку
України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. Йдеться про iстотну невизначенiсть, пов'язану з
полiтичною i економiчною нестабiльнiстю в Українi. Наша думка не мiстить жодних
застережень щодо цього питання.
Не змiнюючи нашу думку, Ми звертаємо увагу на наслiдки впливу на дiяльнiсть Товариства
пандемiї Kopoнaвipycнoї хвороби (COVlD-19) та пов'язаних з цим обмежувальних заходiв. У
зв'язку з неможливiстю спрогнозувати подальший перебiг подiй, визначити заходи, якi буде
застосовано керiвництвом країни, термiни дiї обмежувальних заходiв, в також достовiрно
оцiнити ефект впливу поточної ситуацiї на дiяльнiсть Компанiї та її контрагентiв, а також на
економiчне середовище в цiлому, ми не можемо достовiрно оцiнити ефект впливу цих
обставин на окрему фiнансову звiтнiсть Товариства за piк, що закiнчився 31 грудня 2020 та на
спроможнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть в подальшому. У випадку суттєвих змiн у
дiяльностi Товариства, або у випадку введення надзвичайного стану в державi, або настання
iнших подiй, якi суттєво вплинуть на дiяльнiсть Товариство, керiвництво Товариства буде
оцiнювати вплив цих подiй на дiяльнiсть, а також приймати рiшення про необхiднiсть
коригування даних i фiнансової звiтностi та оприлюднення такої iнформацiї. Нашу думку
щодо цього питання не було модифiковано.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Ключове питання аудиту: ризики обходу механiзмiв внутрiшнiх контролерiв управлiнським
персоналом
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас пiд час кожного аудиту розглядати ризик

обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом як значний ризик.
Управлiнський персонал є у виключному положеннi для можливостi здiйснення шахрайства
через його здатнiсть манiпулювати бухгалтерськими записами внаслiдок обходу контролiв, якi
за iнших умов працюють ефективно.
Ми оцiнили порядок затвердження операцiй, що здiйснює Товариство. Ми також оцiнили
дотримання законiв i нормативно-правових актiв, якi є релевантними для цiлей аудиту.
Завдяки цiй роботi ми розробили вiдповiднi аудиторськi процедури для усунення цього
ризику.
Ми оцiнили ризик та проаналiзували наявнiсть будь-яких доказiв необ'єктивностi
управлiнського персоналу або значну змiну пiдходу до суттєвих облiкових оцiнок та суджень,
якi стосуються окремої фiнансової звiтностi, порiвняно з попереднiм роком.
Ми переглянули протоколи засiдань органiв корпоративного управлiння Товариства.
Ми робили запити працiвникам на рiзних рiвнях органiзацiйної структури, щоб переконатись
у послiдовностi тверджень, якi ми отримали вiд керiвництва, як усно так i у письмовiй формi.
Ми протестували акти звiрок з третiми сторонами та отримали вiд них листи пiдтвердження (в
тому числi вiд банкiв, окремих постачальникiв та клiєнтiв, зовнiшнiх юридичних
консультантiв), проаналiзувавши цiни й iншi умови контрактiв та порiвняли їх з ринковими.
Серед iнших процедур, ми провели перевiрку визнання доходiв вiд реалiзацiї та перевiрку
сутностi потенцiйного нестандартних i одноразових значних операцiй, щоб переконатись у
тому, що такi операцiї були належним чином затвердженнi i правильно вiдображенi в облiку
та розкритi в окремiй фiнансовiй звiтностi.
Ми включили до плану аудиту процедури, якi неможливо було передбачити, проаналiзували
бухгалтерськi проводки, щоб визначити, що вони вiдповiдають комерцiйнiй сутностi та
обгрунтованостi.
Ми провели нашi процедури на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до свого професiйного
судження та методологiї аудиту.
Ключове питання аудиту: IТ-системи та засоби контролю
Питання ми вiднесли до ключових у зв'язку iз тим, що IТ-системи, засоби контролю є
критично важливими елементами iнфраструктури Товариства та задiянi у вiдображеннi
доходiв Товариства. З липня 2019 року Товариство здiйснює дiяльнiсть за новою лiцензiєю
НКРЕКП - виробляє i продає електроенергiю через аукцiони, органiзованi торги електричною
енергiєю Державним пiдприємством "Оператор ринку". Товариство є учасником ринку "на
добу наперед" (далi - РДН) i на внутрiшньодобовому ринку (далi - ВДР); Товариство отримує
грошовi кошти вiд ДП"НЕК "Укренерго"" на рахунок iз спецiальним режимом використання
електропостачальника (оплата вартостi небалансiв електричної енергiї).
Своєчаснiсть i точнiсть облiку доходiв значною мiрою залежать вiд коректностi роботи IТсистем, а потенцiйнi недолiки в роботi таких систем, ризики викривлення iнформацiї в системi
можуть мати суттєвий негативний вплив на результати дiяльностi Компанiї та процес
пiдготовки фiнансової звiтностi.
Нашi аудиторськi процедури по перевiрцi IТ-систем, та пов'язаних з цим, повноти i
своєчасностi визнання виручки, включали наступне:
Аналiз середовища iнформацiйних технологiй, що забезпечують облiк видобутою та
реалiзованої електроенергiї.
Покрокове детальне дослiдження систем, бiзнес процесiв, суттєвих для пiдготовки фiнансової
звiтностi, з метою оцiнки структури засобiв контролю та ризикiв суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi, пов'язаних з IТ-системами, ключовими бiзнес процесами.
Ми обговорили з керiвництвом iснуючу систему внутрiшнього контролю облiку реалiзацiї
електроенергiї.
Тестування засобiв контролю в IТ-системах, ключових бiзнес процесах. Проведено
перерахунок фактичних обсягiв реалiзованої електроенергiї за рiк.
Ми вибiрково переглянули первиннi документи реалiзацiї на предмет виявлення сум за сiчень-

лютий 2020 року, що належать до операцiй за 2019 рiк. Крiм того ми, оцiнили достатнiсть
розкритої iнформацiї в Примiтцi №7, 15, 19, 20 до фiнансової звiтностi, зiставили її з вимогами
до розкриття iнформацiї МСФЗ. В результатi наших процедур ми отримали аудиторськi
докази про операцiйну ефективнiсть контролiв протягом звiтного перiоду та не виявили
суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi, а також у точностi та своєчасностi вiдображення
доходiв.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену
станом та за рiк, що закiнчився 31.12.2020 року. Iнша iнформацiя включає Звiт керiвництва за
2020 рiк.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi Товариства не поширюється на iншу iнформацiю та ми
не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з
нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою
iнформацiєю, iдентифiкованою вище та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве
викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує
суттєве викривлення цiєї iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Товариство пiдготувало Звiт керiвництва за 2020 рiк. У Звiтi керiвництва за 2020 рiк ми не
виявили суттєву невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або
нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або того, чи ця iнформацiя має вигляд такої,
що мiстить суттєве викривлення та ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було б
включити до нашого звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими
повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
o Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менше, майбутнi подiї або умови
можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
o Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
На вимогу статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21 грудня 2017 року, повiдомляємо:
1) повне найменування юридичної особи; склад фiнансової звiтностi або консолiдованої
фiнансової звiтностi, звiтний перiод та дата, на яку вона складена; також зазначається вiдповiдно до яких стандартiв складено фiнансову звiтнiсть або консолiдовану фiнансову
звiтнiсть (мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi або нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших правил) - розкрито у роздiлi "Звiт щодо аудиту
фiнансової звiтностi";
2) твердження про застосування мiжнародних стандартiв аудиту - розкрито у роздiлi "Звiт
щодо аудиту фiнансової звiтностi";
3) чiтко висловлена думка аудитора немодифiкована або модифiкована (думка iз
застереженням, негативна або вiдмова вiд висловлення думки), про те, чи розкриває фiнансова
звiтнiсть або консолiдована фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та

об'єктивно фiнансову iнформацiю згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
або нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та вiдповiдає вимогам
законодавства - розкрито у роздiлi "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi";
4) окремi питання, на якi суб'єкт аудиторської дiяльностi вважає за доцiльне звернути увагу,
але якi не вплинули на висловлену думку аудитора - розкрито у роздiлi "Звiт щодо аудиту
фiнансової звiтностi".
У роздiлi Ключовi питання аудиту цього звiту нами розкритi питання, що мали найбiльше
значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду та на якi на наше професiйне
судження доцiльно звернути увагу. Цi питання були розглянутi в контекстi нашого аудиту
фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi нашої думки щодо неї, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Пiд час виконання цього завдання з обов'язкового аудиту ми не виявили iнших питань
стосовно авдиторських оцiнок, окрiм тих, що зазначено у роздiлi Ключовi питання аудиту
цього звiту, iнформацiю щодо яких ми вважаємо за доцiльне розкрити у вiдповiдностi до
вимог пп.3 ч.4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р. №2258-VIII;
5) про узгодженiсть звiту про управлiння (консолiдованого звiту про управлiння), який
складається вiдповiдно до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю (консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю) за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у звiтi про
управлiння та їх характер - розкрито у роздiлi "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi";
6) суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження дiяльностi
юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у разi
наявностi такої невизначеностi - не виявлено;
7) основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит (повне
найменування, мiсцезнаходження, iнформацiя про включення до Реєстру) - розкрито в роздiлi
"Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму";
8) найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту - Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада;
9) дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання
аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце,
та повторних призначень - липень 2019р., Протокол №1; квiтень 2020р., Протокол №5,
Протокол №1.
23 квiтня 2020 року Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв нас призначили аудитором
фiнансової звiтностi за 2020 рiк за попереднiм погодженням з органом, на який покладено
функцiї аудиторського комiтету, за погодженням iз спецiальною комiсiєю щодо вiдбору
суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової
звiтностi, Наглядовою Радою.
Ми виконували аудиторське завдання з 2019 року по дату цього звiту. Для ТОВ "Мiжнародна
група аудиторiв" це завдання є другим роком проведення обов'язкового аудиту фiнансової
звiтностi Товариства пiсля набуття чинностi Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi
та аудиторську дiяльнiсть" №2258-VIII вiд 21.12.2017р., змiн до Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996-ХIV, внесених
Законом України №2164-VIII вiд 05.10.2017р.;
10) аудиторськi оцiнки, що включають, зокрема (а) опис та оцiнку ризикiв щодо суттєвого
викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi (консолiдованiй фiнансовiй звiтностi), що
перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства та (б) чiтке посилання на вiдповiдну статтю або
iнше розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi (консолiдованiй фiнансовiй звiтностi) для
кожного опису та оцiнки ризику суттєвого викривлення iнформацiї у звiтностi, що
перевiряється та (в) стислий опис заходiв, вжитих аудитором для врегулювання таких ризикiв
та (г) основнi застереження щодо таких ризикiв - керуючись Мiжнародними стандартами
аудиту, зокрема, але не виключно, 240, 300, 315, 320, 330, 450, 500, 505, 520, що надають

визначення аудиторського ризику та характеризують основнi його складовi, визначають
правила та процедури, якi повинен виконати аудитор щодо iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв
виникнення викривлення та шахрайства вiдповiдно, одночасно, зберiгаючи професiйний
скептицизм протягом всього процесу аудиту, ми постiйно оцiнюємо отриману iнформацiю
щодо суб'єкта господарювання, його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, на
предмет iснування чинникiв ризику помилки або шахрайства, в результатi чого iдентифiкуємо
та оцiнюємо ризик суттєвого викривлення внаслiдок помилки або шахрайства. Нашими дiями
у вiдповiдь на оцiненi ризики є застосовування рiзних процедур щодо виявлення помилок
(спостереження, запит, перевiрка, повторне виконання, повторне обчислення, аналiтичнi
процедури). Нашими основними дiями щодо виявлення помилок у фiнансовiй звiтностi є дiї у
вiдповiдь на оцiненi ризики. Ми розробляємо вiдповiднi аудиторськi процедур i тести для
пошуку та iдентифiкацiї помилок у фiнансовiй звiтностi та завдяки використанню
комп'ютеризованих методiв аудиту забезпечує високу ефективнiсть, що дає змогу провести
бiльш розширене тестування електронних операцiй та файлiв з рахунками, вiдiбрати типовi
операцiї, виконати сортування операцiй iз конкретними характеристиками, iдентифiкувати
незвичайнi або неочiкуванi зв'язки мiж елементами фiнансової звiтностi, уможливлює бiльш
докладну перевiрку, дозволяє збiльшити обсяг вибiрки. Ми розглядаємо суттєвiсть на рiвнi
фiнансових звiтiв у цiлому, а також стосовно сальдо окремих рахункiв, класiв операцiй та
iнформацiї, що розкривається. При виявленi помилки ми дослiдуємо їх причини, суттєвiсть їх
впливу, необхiднiсть застосування додаткових процедур аудиту, оцiнюємо, чи свiдчить
iдентифiковане викривлення про шахрайство. (додатково в роздiлi "Звiт щодо вимог iнших
законодавчих i нормативних актiв").
11) пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема
пов'язаних iз шахрайством - розкрито в роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i
нормативних актiв";
12) пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для
аудиторського комiтету та 13) твердження про ненадання послуг, заборонених
законодавством, i про незалежнiсть ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської
дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi аудиту - Ми стверджуємо, про ненадання
послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть ключового партнера з аудиту та
суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi аудиту, аудиторський
звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського комiтету.
Ми пiдтверджуємо, що звiт незалежного аудитора узгоджено iз додатковим звiтом для
аудиторського комiтету.
Ми пiдтверджуємо, що ми не надавали послуг, що забороненi МСА, частиною 4 статтi 6
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", та що ключовий
партнер з аудиту та аудиторська фiрма були незалежними по вiдношенню до Товариства при
проведеннi аудиту, згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв та етичним вимогам, застовпованим в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi. Пiд час проведення аудиту нами не було встановлено жодних
додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинути на нашу незалежнiсть та на якi ми б
хотiли звернути Вашу увагу. У роздiлi звiту Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi цього звiту
незалежного аудитора розкрито iнформацiю щодо обсягiв аудиту й обмежень властивих для
аудиту;
14) iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй
особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з
обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi - не
надавались;
15) пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень - розкрито в роздiлi
"Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв".
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повне найменування: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародна група
аудиторiв"; код ЄДРПОУ 32621402; номер реєстрацiї у Реєстрi - 3265; свiдоцтво про внесення
в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3265 видане згiдно з рiшенням Аудиторської
палати України №127 вiд 25.09.2003р.; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi
№0786 видане згiдно з Рiшенням Аудиторської палати України №360/4 вiд 31.05.2018р.,
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв №303, серiя П000303 вiд 12.11.2015р.
Мiсцезнаходження: 04053, Україна, м.Київ, вул.Артема (Сiчових Стрiльцiв), 58-2 В, оф.27,
тел./факс: 501 2441. Аудитор, що проводив аудиторську перевiрку: Iванченко Ольга Сергiївна,
ключовий партнер з аудиту, сертифiкат А №005016 вiд 26.12.2001 року, номер реєстрацiї у
Реєстрi №101332.
Перевiрка проведена у строк з 25.01.2021р. по 22.02.2021р. за мiсцезнаходженням Товариства
та Аудитора, згiдно з умовами Договору про надання аудиторських послуг вiд 16.04.2020р.
Масштаб перевiрки становить: документальним методом - 50%, розрахунково-аналiтичним 50% вiд загального обсягу документацiї.
Партнером завдання з аудиту, результатом
якого є цей звiт незалежного
аудитора, є Генеральний директор ТОВ "Мiжнародна група аудиторiв" (ключовий партнер з
аудиту, сертифiкат аудитора А№005016, номер реєстрацiї у Реєстрi №101332)
Iванченко
Ольга Сергiївна

22 лютого 2021 року
офiс №27 в буд.№58-2 В по вулицi Артема (Сiчових Стрiльцiв) в мiстi Києвi

XVI. Твердження щодо річної інформації
Генеральний директор Товариства, наскiльки це йому вiдомо, посилаючись на основнi фактори
дiяльностi Товариства та результатати перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства
Аудитором, пiдтверджує, що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки емiтента, а також звiт
керiвництва, включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi i стан товариства, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей,
з якими воно стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

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

Дата оприлюднення
Повідомлення

Вид інформації

події

1
28.02.2020
18.05.2020
23.04.2020
18.05.2020
30.09.2019

(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
02.03.2020
18.05.2020
23.04.2020
18.05.2020
11.08.2020

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

