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З в і т 

Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

за 2013-2018 роки 

 

          Перевірка проводилась ревізійною комісією у відповідності до розділу XIV Закону 

України «Про акціонерні товариства» за 2013-2018 роки. 

          Перевірка здійснена на підставі наданих матеріалів, документів бухгалтерського 

обліку та інших документів, що підтверджують факти господарської діяльності Товариства. 

          Комісією встановлено наступне: 

 

1. Загальний стан фінансово-господарської діяльності. 

 

          Ревізійною комісією була здійснена перевірка фінансово-господарської діяльності 

Товариства, а також проведена оцінка загального формування бухгалтерської звітності, 

відповідність її діючому законодавству, діючим нормативам бухгалтерського обліку та 

звітності. Перевірка проводилася вибірковим методом. 

          Товариство побудоване на приватній формі власності та здійснює діяльність у 

відповідності зі Статутом, затвердженим загальними зборами акціонерів. 

          Статутний капітал Товариства становить 55 млн 240 тис. грн та розділений на 220 960 

тис. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Загальна кількість 

акціонерів – 8 622, із них юридичних осіб – 56. 

          Протягом 2013-2018 років змін у кількості акцій, що перебувають в обігу, не було.  

          Всі акціонери Товариства мають рівні права. Привілеїв та обмежень, пов’язаних з 

акціями, в тому числі обмежень щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу, 

акціонери не мають. 

          ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – обласна енергопостачальна компанія, що 

забезпечує передачу та постачання електричної енергії напругою 150 кВ і нижче 

споживачам у містах Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Лубнах, Миргороді, Гадячі, а 

також у 25 районах Полтавської області та частині населених пунктів - Кіровоградської.  

          ПАТ «Полтаваобленерго» - це мережа з 29 філій у кожному адмінстративному районі 

області з центральним офісом у м. Полтаві. До складу ПАТ «Полтаваобленерго» на умовах 

довгострокової оренди входить Кременчуцька ТЕЦ. 

          Філії ПАТ «Полтаваобленерго»: Великокохнівська, Гадяцька, Глобинська, 

Гребінківська, Диканська, Зінківська, Карлівська, Кобеляцька, Козельщинська, 

Комсомольська, Котелевська, Красногорівська, Кременчуцька, Лохвицька, Лубенська, 

Машівська, Миргородська, Новосанжарська, Оржицька, Пирятинська, Полтавська філія 

міських електромереж, Полтавська філія районних електромереж, Решетилівська, 

Семенівська, Хорольська, Чорнухівська, Чутівська, Шишацька, Кременчуцька ТЕЦ. 

          Органи управління Товариства: 

• Загальні збори акціонерів; 

• Наглядова рада; 

• Правління Товариства; 

• Ревізійна комісія. 

          Завдяки проведенню постійної роботи по вдосконаленню збутової діяльності 

Товариство своєчасно і в повному обсязі розраховується з ДП «Енергоринок» за куповану 

електроенергію. 

 

Постачання електроенергії споживачам. 

          У 2013 році власним споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відпущено 2 млрд 

606 млн кВт*год. електроенергії на загальну суму 2 034 953 тис. грн. Заборгованість 

споживачів електроенергії перед Товариством на кінець 2013 року складає 175 238 тис. грн. 



 2 

          У 2014 році - 2 млрд. 610 млн. кВт*год електричної енергії на загальну суму 2 241 671 

тис. грн. Заборгованість споживачів електроенергії перед Товариством на кінець 2014 року 

складає 151 507 тис. грн. 

          У 2015 році - 4 млрд 163 млн кВт*год. електричної енергії на загальну суму 5 млрд 

221 млн грн. Заборгованість споживачів електроенергії перед Товариством на кінець 2015 

року складає 477 373 тис. грн. 

          У 2016 році - 3 млрд 5 млн кВт*год. електричної енергії на загальну суму 4 млрд 448 

млн грн. Заборгованість споживачів електроенергії перед Товариством на кінець 2016 року 

складає 274 985 тис. грн. 

          У 2017 році - 2 млрд 668 млн кВт*год. електричної енергії на загальну суму 4 млрд 

668 млн грн. Заборгованість споживачів електроенергії перед Товариством на кінець 2017 

року складає 294 716 тис. грн. 

          У 2018 році - 2 млрд 710 млн кВт*год. електричної енергії на загальну суму 5 млрд 

354 млн грн. Заборгованість споживачів електроенергії перед Товариством на кінець 2018 

року складає 280 179 тис. грн.  
 

Передача та постачання теплової енергії. 

          Протягом 2013 року споживачам відпущено 1,4 млн. Гкал теплової енергії на загальну 

суму 709 млн. 84 тис. грн. Заборгованість споживачів теплової енергії перед Товариством 

на кінець 2013 року складає 278 099 тис. грн. 

          Протягом 2014 року - 1,347 млн. Гкал теплової енергії на загальну суму 873 млн. 747 

тис. грн. Заборгованість споживачів теплової енергії перед Товариством на кінець 2014 

року складає 908 052 тис. грн. 

          Протягом 2015 року - 1,241 млн. Гкал теплової енергії на загальну суму 1 249 млн. 842 

тис. грн. Заборгованість споживачів теплової енергії перед Товариством на кінець 2015 

року складає 762 694 тис. грн. 

          Протягом 2016 року - 1,275 млн. Гкал теплової енергії на загальну суму 1 062 млн. 949 

тис. грн. Заборгованість споживачів теплової енергії перед Товариством на кінець 2016 

року складає 222 804 тис. грн. 

          Протягом 2017 року - 1,168 млн. Гкал теплової енергії на загальну суму 1 479 млн. 11 

тис. грн. Заборгованість споживачів теплової енергії перед Товариством на кінець 2017 

року складає 244 157 тис. грн. 

          Протягом 2018 року - 1,195 млн. Гкал теплової енергії на загальну суму 1 650 млн 24 

тис. грн. Заборгованість споживачів теплової енергії перед Товариством на кінець 2018 

року складає 226 223 тис. грн. 

 

Виробництво електро- та теплоенергії. 

          Власне виробництво енергії здійснюється на Кременчуцькій ТЕЦ, яка працює в 

режимі комбінованого виробництва електричної та теплової енергії. Теплова енергія, 

вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, споживається промисловими підприємствами, закладами 

соціальної сфери та населенням міста Кременчука.  

          У 2013 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 934,862 млн кВт*год. електричної 

енергії та 1,643 млн Гкал теплової енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск 

електричної та теплової енергії склали 318,2 г/кВт*год. та 151,9 кг/Гкал. 

          У 2014 році - 766 млн. кВт*год електричної енергії та 1,569 млн. Гкал теплової 

енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск електричної та теплової енергії склали 

300 г/кВт*год та 151 кг/Гкал. 

          У 2015 році - 752,503 млн кВт*год. електричної та 1 465,622 тис. Гкал теплової 

енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск електричної та теплової енергії склали 

308,2 г/кВт*год. та 151,3 кг/Гкал відповідно. 
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          У 2016 році - 711,574 млн кВт*год. електричної та 1 500,486 тис. Гкал теплової 

енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск електричної та теплової енергії склали 

316,6 г/кВт*год. та 151,9 кг/Гкал відповідно. 

          У 2017 році – 673,594 млн кВт*год. електричної та 1 394,894 тис. Гкал теплової 

енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск електричної та теплової енергії склали 

323,5 г/кВт*год. та 152,4 кг/Гкал відповідно. 

          У 2018 році – 702,139 млн кВт*год. електричної та 1 421,016 тис. Гкал теплової 

енергії. При цьому питомі витрати палива на відпуск електричної та теплової енергії склали 

305,3 г/кВт*год. та 151,7 кг/Гкал відповідно 

         

          Товариство веде бухгалтерський облік та готує фінансову звітність в українських 

гривнях у відповідності з «Положенням про облікову політику і організацію 

бухгалтерського обліку» та вимог українського бухгалтерського і податкового 

законодавства. Фінансова звітність складається на підставі облікових даних, підготовлених 

у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, з 

коригуваннями і трансформацією, необхідними для подачі її у відповідності до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS, IAS). 

          Для ведення бухгалтерського та податкового обліку застосовується комп’ютерна 

програма SAP R/3. 

          Основні засоби Товариства відображаються у фінансовій звітності Товариства 

відповідно до МСБО 16 «Основні засоби». Переоцінка основних засобів не проводилася. 

Нарахування амортизації за об'єктами основних засобів, проводиться прямолінійним 

методом, виходячи із строку корисного використання об'єктів основних засобів.  

          Вартість витрат на капітальне будівництво основних засобів відображається в балансі 

по фактичній собівартості. 

          Нематеріальні активи Товариства відображаються у фінансовій звітності відповідно 

до МСБО 38 «Нематеріальні активи» і тестуються на знецінення згідно МСБО 36 

«Зменшення корисності активів». Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю 

(собівартості), яка включає в себе вартість придбання та витрати, пов'язані з доведенням 

нематеріальних активів до експлуатації. Переоцінка нематеріальних активів не 

проводилася. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом 

очікуваного терміну їх використання, який складає 5 років. 

          Відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 

«Запаси». Списання запасів у виробництво і реалізацію проводиться за середньозваженою 

собівартістю, за винятком продажу в їдальні, коли використовується метод списання за 

продажною ціною. 

           

          Згідно статті 10 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності підприємства за 2013-2018 роки Товариством були проведені інвентаризації 

активів і зобов’язань на предмет їх наявності, стану та оцінки. 

          Результати проведення інвентаризацій були затверджені засіданнями 

інвентаризаційних комісій. 

          Для складання фінансової звітності за МСФЗ застосовуються Міжнародні 

стандарти. 

 

2. Фінансові результати Товариства за 2013-2018 роки. 

 

          Станом на 31.12.2013 р. відображено основних засобів на суму:           

Первісна вартість              3 023 854 тис. грн.   

Знос                                    2 015 286 тис. грн.   

Залишкова вартість          1 008 568 тис. грн.   
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Первісна вартість основних засобів, введених в експлуатацію у 2013 році, складає 378 270 

тис. грн. Нарахована амортизація за 2013 рік – 97 303 тис. грн. Вартість основних засобів, 

що вибули: первісна – 14 254 тис. грн., залишкова – 1 021 тис. грн.           

          Станом на 31.12.2014 р.:           

Первісна вартість              3 057 099 тис. грн.   

Знос                                    2 105 687 тис. грн.   

Залишкова вартість           951 412 тис. грн.   

Первісна вартість основних засобів, введених в експлуатацію у 2014 році, складає 42 952 

тис. грн. Нарахована амортизація за 2014 рік – 98 474 тис. грн. Вартість основних засобів, 

що вибули: первісна – 9 707 тис. грн., залишкова – 1 433 тис. грн. 

          Станом на 31.12.2015 р.:  

Первісна вартість              3 130 436 тис. грн.   

Знос                                    2 185 460 тис. грн.   

Залишкова вартість           944 976 тис. грн.   

Первісна вартість основних засобів, введених в експлуатацію у 2015 році, складає 83 397 

тис. грн. Нарахована амортизація за 2015 рік – 87 797 тис. грн. Вартість основних засобів, 

що вибули: первісна – 10 060 тис. грн., залишкова – 1 618 тис. грн. 

          Станом на 31.12.2016 р.:  

Первісна вартість              3 217 788 тис. грн.   

Знос                                    2 272 218 тис. грн.   

Залишкова вартість           945 570 тис. грн.   

Первісна вартість основних засобів, введених в експлуатацію у 2016 році, складає 95 955 

тис. грн. Нарахована амортизація за 2016 рік – 93 307 тис. грн. Вартість основних засобів, 

що вибули: первісна – 8 603 тис. грн., залишкова – 1 917 тис. грн.  

         Станом на 31.12.2017 р.:  

Первісна вартість              3 392 659 тис. грн.   

Знос                                    2 388 319 тис. грн.   

Залишкова вартість           1 004 340 тис. грн.   

Первісна вартість основних засобів, введених в експлуатацію у 2017 році, складає 195 773 

тис. грн. Нарахована амортизація за 2017 рік – 131 349 тис. грн. Вартість основних засобів, 

що вибули: первісна – 20 902 тис. грн., залишкова – 4 513 тис. грн. 

          Станом на 31.12.2018 р.:  

Первісна вартість              3 635 426 тис. грн.   

Знос                                    2 527 205 тис. грн.   

Залишкова вартість           1 108 221 тис. грн.   

Первісна вартість основних засобів, введених в експлуатацію у 2018 році, складає 266 566 

тис. грн. Нарахована амортизація за 2018 рік – 150 641 тис. грн. Вартість основних засобів, 

що вибули: первісна – 23 799 тис. грн., залишкова – 11 466 тис. грн. 

         

          В Товаристві станом на 31.12.2013 р. обліковуються нематеріальні активи: 

Первісна вартість              22 720 тис. грн.   

Знос                                    16 352 тис. грн.   

Залишкова вартість           6 368 тис. грн.  

Нарахована амортизація за 2013 рік становить 1 107 тис. грн. 

          Станом на 31.12.2014 р.: 

Первісна вартість              24 126 тис. грн.   

Знос                                    17 909 тис. грн.   

Залишкова вартість           6 217 тис. грн.  

Нарахована амортизація за 2014 рік становить 1 600 тис. грн. 

          Станом на 31.12.2015 р.: 

Первісна вартість              27 234 тис. грн.   

Знос                                    20 304 тис. грн.   
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Залишкова вартість           6 930 тис. грн.  

Нарахована амортизація за 2015 рік становить 2 396 тис. грн. 

          Станом на 31.12.2016 р.: 

Первісна вартість              30 259 тис. грн.   

Знос                                    22 774 тис. грн.   

Залишкова вартість           7 485 тис. грн.  

Нарахована амортизація за 2016 рік становить 2 470 тис. грн. 

         Станом на 31.12.2017 р.: 

Первісна вартість              37 709 тис. грн.   

Знос                                    25 665 тис. грн.   

Залишкова вартість           12 044 тис. грн.  

Нарахована амортизація за 2017 рік становить 3 265 тис. грн. 

         Станом на 31.12.2018 р.: 

Первісна вартість              41 212 тис. грн.   

Знос                                    30 001 тис. грн.   

Залишкова вартість           11 211 тис. грн.  

Нарахована амортизація за 2018 рік становить 4 339 тис. грн. 

 

          Станом на 31.12.2013 р. дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги з урахуванням резерву сумнівних боргів складає 480 490 тис. грн.; станом на 

31.12.2014 р. -  1 182 355 тис. грн.; станом на 31.12.2015 р. - 1 469 761 тис. грн.; станом на 

31.12.2016 р. -  781 459 тис. грн.; станом на 31.12.2017 р. -  864 417 тис. грн.; станом на 

31.12.2018 р. -  697 752 тис. грн.  

          Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 р. 

складає 551 856 тис. грн.; станом на 31.12.2014 р. - 1 367 086 тис. грн.; станом на 31.12.2015 

р. - 1 311 448 тис. грн.; станом на 31.12.2016 р. - 746 495 тис. грн.; станом на 31.12.2017 р. – 

571 947 тис. грн.; станом на 31.12.2018 р. – 422 988 тис. грн.  

  

          За 2013 рік чистий прибуток складає 94 325 тис. грн.; за 2014 рік - 200 892 тис. грн.; за 

2015 рік - 64 061 тис. грн.; за 2016 рік чистий збиток складає 270 197 тис. грн.; за 2017 рік 

чистий прибуток складає 130 328 тис. грн.; за 2018 рік чистий прибуток складає 75 003 тис. 

грн. 

          У 2013 році на загальних зборах акціонерів прийняте рішення про виплату дивідендів 

за простими акціями ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2001 – 2012 

рр. Сума нарахованих дивідендів складає 59 659 тис. грн. Таким чином нерозподілений 

прибуток Товариства станом на 31.12.13 р. становить 436 794 тис. грн. 

          У 2014 – 2018 рр. загальні збори акціонерів за результатами роботи у 2013 - 2017 р.р. 

не відбулися. Рішення щодо нарахування та виплати дивідендів за результатами звітних та 

попередніх років не приймалися. Таким чином нерозподілений прибуток Товариства станом 

на 31.12.14 р. становить 660 694 тис. грн.; станом на 31.12.15 р. - 744 873 тис. грн.; станом 

на 31.12.16 р. - 491 917 тис. грн.; станом на 31.12.17 р. – 641 916 тис. грн.; станом на 

31.12.18 р. – 732 628 тис. грн.  

           

          На підставі даних можна зробити  

3.  Висновок. 

 

          ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснювало свою діяльність відповідно до чинного 

законодавства України та Статуту, а також за галузевими нормативними документами та 

актами. 

          Правління Товариства здійснювало та приймало рішення у межах, що віднесені 

Статутом, рішенням Загальних зборів та Спостережної ради до його компетенції. 



 6 

          Бухгалтерський облік у 2013-2018 р.р. відповідав вимогам Положення про 

організацію бухгалтерського обліку і звітності, нормативним актам Міністерства фінансів 

щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. 

          На підставі висновків ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль» за 2013-2018 р.р. та даних 

ревізійної комісії можна зробити висновок: фінансова звітність Товариства достовірна, 

відповідає вимогам чинного законодавства, виконана згідно з міжнародними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку і дає об’єктивне, дійсне, повне уявлення про 

реальний склад власного капіталу і зобов’язань (фінансового стану Товариства) в період з 

01.01.2013 року по 31.12.2018 року.  

  

 

 

Ревізійна комісія ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 


