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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонеру та керівництву Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична
компанія «Укренерго»:
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Національна
енергетична компанія «Укренерго»(«Компанія»), що складається зі звіту про фінансовий стан на
31 грудня 2019 року, та звіту про фінансові результати (інший сукупний дохід), звіту про рух
грошових коштів (за прямим методом) та звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився
зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік,
що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(«МСФЗ») та відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» щодо складання фінансової звітності («Закон про бухгалтерський облік та фінансову
звітність»).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Пояснювальний параграф – Операційне середовище
Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 2 у фінансовій звітності, у якій йдеться про те, що вплив
політичної та економічної ситуації в Україні, неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і це
може суттєво вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії. Нашу думку не було
модифіковано щодо цього питання.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими
під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Наведене нижче питання
розглядалось у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалось при
формуванні думки щодо цієї фінансової звітності. Ми не висловлюємо окремої думки щодо цих
питань.

Назва «Делойт» стосується однієї чи більшої кількості юридичних осіб, які входять до складу «Делойт Туш Томацу Лімітед» («ДТТЛ»), глобальної мережі фірмучасників ДТТЛ та пов’язаних з ними осіб. ДТТЛ (також іменується як «Делойт Глобал») і кожна з фірм-учасників ДТТЛ є самостійними та незалежними
юридичними особами. ДТТЛ не надає послуг клієнтам. Додаткову інформацію розміщено за посиланням: www.deloitte.com/about.
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Ключове питання аудиту

Як відповідне ключове питання було
розглянуто під час нашого аудиту

Визначення справедливої вартості
основних засобів

Ми отримали розуміння та здійснили оцінку
політики, процесів, методів та припущень
Компанії, використаних для оцінки справедливої
вартості основних засобів.

З 31 грудня 2019 року Компанія застосовує
модель переоцінки для обліку своїх основних
засобів. Як зазначено у Примітці 6 «Основні
засоби», остання оцінка справедливої вартості
основних засобів була проведена станом на 31
липня 2019 року на підставі звіту з оцінки,
наданого незалежним професійним оцінювачем.
За результатами переоцінки Компанія визнала
загальну дооцінку в сумі 28,067,374 тисячі
гривень (у тому числі 3,166,942 тисячі гривень
уцінки в складі інших операційних витрат та
31,234,316 тисяч гривень дооцінки у складі
іншого сукупного доходу).

Із залученням наших фахівців з оцінки ми
виконали такі процедури:

Визначення справедливої вартості основних
засобів є ключовим питанням аудиту, оскільки
вимагає застосування суб’єктивних вхідних
даних та припущень, які не піддаються
спостереженню. Окрім того, модель
справедливої вартості є надзвичайно чутливою
до певних припущень, які використовуються для
визначення економічного знецінення, таких як
обсяги переданої електричної енергії, тариф на
передачу електричної енергії та
диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління та ставка дисконтування.



оцінку того, чи відповідає застосована
методологія та використана модель вимогам
міжнародних стандартів оцінки та МСФЗ 13
«Оцінка справедливої вартості»;



критичний розгляд суджень керівництва та
аналіз обґрунтованості припущень,
використаних під час визначення
справедливої вартості основних засобів, на
підставі нашого досвіду роботи з Компанією,
наших знань про її господарську діяльність
та галузь, у якій Компанія провадить свою
діяльність;



оцінку точності вхідних даних, використаних
у моделі оцінки, шляхом перевірки їх, на
вибірковій основі, до первинних документів;



перевірку математичної точності моделі та
коректності сум, відображених та поданих у
фінансовій звітності;



оцінку повноти та точності інформації, яка
розкривається у фінансовій звітності.

Детальна інформація зазначена в Примітці 5
«Істотні облікові судження та основні джерела
невизначеності оцінок», Примітці 6 «Основні
засоби», а також в Примітці 26 «Справедлива
вартість».

Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з
річної інформації емітента цінних паперів та звіту про управління, який також включає звіт про
корпоративне управління, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація
виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити
про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність та за таку
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
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При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно,
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський
персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів,
що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:


Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю.



Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю.



Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.



Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих
аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов,
що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності,
ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність
на безперервній основі.



Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її
складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями
інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому
звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
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Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
23 грудня 2019 року на засіданні Наглядової Ради нас призначили аудиторами Компанії.
З урахуванням продовження та поновлення призначень, ми виконували аудиторські завдання з
18 квітня 2014 року по дату цього звіту.
Ми підтверджуємо, що звіт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звітом для аудиторського
комітету.
Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та що ключовий партнер з
аудиту та аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Компанії при проведенні аудиту.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ
ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ».
Місцезнаходження та фактичне місце розташування аудиторської фірми: Україна, 01033, м. Київ,
вул. Жилянська, 48, 50а.
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» внесене
до розділів «Суб’єкти аудиторської діяльності», «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, що становлять суспільний
інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності АПУ за №1973».

Сертифікований аудитор

Віктор Лукашук

Сертифікат аудитора № 007615
Аудиторської палати України, виданий 22 лютого 2018 року
згідно з рішенням Аудиторської палати України № 355/2
номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 102252
ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а
27 квітня 2020 року
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У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше
1.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (надалі – «Компанія»)
було створене у результаті об’єднання державних підприємств «Національний диспетчерський
центр електроенергетики України» та Державної електричної компанії «Укрелектропередача»
відповідно до вимог Закону України «Про електроенергетику» та Наказу Міністерства палива та
енергетики України від 15 квітня 1998 року. Компанія була підпорядкована Міністерству
енергетики та вугільної промисловості України, яке Наказом від 24 липня 2000 року затвердило
Статут Компанії. 4 лютого 2019 року було підписано акт прийому/передачі цілісного майнового
комплексу, яким Компанію передано в управління Міністерства фінансів України.
1 березня 2019 року Міністерство фінансів України наказом №95 затвердило план заходів з
реорганізації (перетворення) Компанії у приватне акціонерне товариство (ПрАТ), 100% акцій
якого належать державі. З 29 липня 2019 Компанія зареєстрована як приватне акціонерне
товариство, 100% акцій якого належать державі. Наказ про перетворення Компанії на приватне
акціонерне товариство Міністерство фінансів України ухвалило 29 липня 2019 року. Акції
Компанії не мають лістингу на міжнародних чи національних фондових біржах.
Основною діяльністю Компанії є надання послуг з передачі електричної енергії та послуг з
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, купівля-продаж електричної енергії з
метою врегулювання небалансів та балансування. З липня 2019 року на Компанію було
покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільного інтересу із збільшення
частки виробництва енергії з альтернативних джерел (Примітка 2).
Компанія є суб’єктом природної монополії у сфері передачі електричної енергії магістральними
електричними мережами. Тарифи на передачу електричної енергії та диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління регулюються та затверджуються Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг («НКРЕКП»).
Право власності на основні засоби та незавершене будівництво, що є частиною Об’єднаної
електроенергетичної системи України та які Компанія використовує у своїй господарській
діяльності, належить уряду України. Згідно зі Статтею 73 Господарського кодексу України
власність державного підприємства належить державі і закріплюється за таким підприємством
на праві господарського відання чи праві оперативного управління (Примітка 6).
Станом на 31 грудня 2019 року до складу Компанії входили 11 відокремлених підрозділів.
Головний офіс Компанії знаходиться за адресою: вул. Симона Петлюри, 25, м. Київ, Україна.

2.

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Загальні економічні умови
Починаючи з 2016 року, українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після років
політичної та економічної напруги. У 2019 році українська економіка продовжувала
відновлюватись та досягла зростання реального ВВП у розмірі близько 3.6% (2018: 3.3%), мала
невисокий рівень інфляції у розмірі 4.1% (2018: 9.8%), а також продемонструвала стабілізацію
національної валюти (зміцнення національної валюти приблизно на 5% щодо долару США та на
11% щодо євро у порівнянні із середніми показниками за попередній рік).
Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв’язки із Росією, беручи до уваги
анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також збройний конфлікт із
сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. В результаті цього
українська економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу («ЄС»),
реалізуючи весь потенціал Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі із ЄС.
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Для подальшого сприяння провадження господарської діяльності в Україні Національний банк
України («НБУ»), починаючи з 20 червня 2019 року, ліквідував вимогу щодо обов’язкового
продажу надходжень в іноземній валюті, відмінив усі ліміти на репатріацію дивідендів із липня
2019 року та поступово знижував свою облікову ставку, вперше за останні два роки, з 18.0% в
квітні 2019 року до 8.0% у квітні 2020 року.
Рівень макроекономічної невизначеності в Україні у 2019 році продовжував залишатися високим
у силу існування значної суми державного боргу, яка підлягала погашенню у 2019-2020 роках,
що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього та зовнішнього фінансування в умовах, коли на
ринках країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із джерелами фінансування.
Водночас, Україна успішно пройшла через період президентських та парламентських виборів.
Усі новобрані органи влади продемонстрували свої наміри у питаннях запровадження реформ
для стимуляції економічного зростання із одночасним забезпеченням макро-фінансової
стабільності та лібералізацією економічного середовища. Ці зміни призвели, окрім іншого, до
підвищення довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній та національній валюті,
присвоєного Україні рейтинговим агентством Fitch, із показника «B-» до «B», із позитивним
прогнозом.
Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху українського уряду в
реалізації запланованих реформ та ефективного співробітництва з Міжнародним валютним
фондом («МВФ»).
Крім цього, на початку 2020 року у світі став швидко поширюватися новий коронавірус (COVID19), що призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров’я («ВООЗ») у березні 2020
року оголосила про початок пандемії. Заходи, які вживають багато країн для стримування
поширення COVID-19, призводять до значних операційних складнощів для багатьох компаній і
завдають істотного впливу на світові фінансові ринки. Оскільки ситуація швидко розвивається,
COVID-19 може істотно вплинути на діяльність багатьох компаній у різних секторах економіки,
включно, але не обмежуючись, порушенням операційної діяльності у результаті призупинення
або закриття виробництва, порушенням ланцюгів постачань, карантином персоналу, зниженням
попиту та труднощами з отриманням фінансування. Окрім того, Компанія може зіштовхнутися з
іще більшим впливом COVID-19 у результаті його негативного впливу на глобальну економіку та
основні фінансові ринки. Істотність впливу COVID-19 на операційну діяльність Компанії великою
мірою залежить від тривалості та поширення впливу вірусу на світову та українську економіку.
Компанія разом з регулятором НКРЕКП та іншими органами державної влади працює над
заходами щодо мінімізації наслідків можливого падіння обсягів передачі електричної енергії та
можливого погіршення платоспроможності контрагентів, зокрема: зміни до правил ринку, в т.ч.
зміна в механізму покладання спеціальних обов’язків, перегляд тарифу на передачу електричної
енергії та диспетчерського (оперативно-технологічне) управління. Разом з тим, Компанія веде
переговори про залучення додаткових кредитів для фінансування робочого капіталу та
виконання спеціальних обов’язків, здійснює постійний моніторинг ліквідності, контроль за
операційними та іншими витратами, підтримує капітальні інвестиції на мінімально необхідному
рівні. Доки ця невизначеність з негативними наслідками COVID 19 зберігається, Компанія
продовжуватимеме уважно стежити за ситуацією та зменшувати потенційні негативні наслідки.
Державне регулювання та перехід на нову модель енергоринку
З 1 липня 2019 року в Україні відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»
(далі – «Закон») був запроваджений повномасштабний ринок електричної енергії. Прийняття
Закону № 2019-VIII від 13 липня 2017 року було здійснено в рамках виконання зобов’язань
України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
В новому ринку електричної енергії провідна роль відведена «НЕК «Укренерго» як оператору
системи передачі (далі – «ОСП»).
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Згідно із статтею 33 Закону на ОСП покладено наступні основні функції:


диспетчерське (оперативно-технологічне) управління режимами роботи Об’єднаної
електроенергетичної системи України відповідно до Закону, кодексу системи передачі та
інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної
енергії;



передача електричної енергії магістральними електромережами від генерації до
регіональних електромереж енергопостачальних компаній;



адміністратора комерційного обліку;



адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії;



оператора балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг.

Балансуючий ринок
На балансуючому ринку, оператором системи передачі здійснюється купівля-продаж
електричної енергії для балансування попиту та пропозиції електричної енергії у поточній добі,
а також купівля-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної
енергії сторін, відповідальних за баланс.
Зобов’язання щодо участі на балансуючому ринку мають виробники електричної енергії, крім
випадків передбачених Правилами ринку (з обов’язковою подачею заявок на балансуючому
ринку в обсязі на завантаження не менше ніж 10% від встановленої потужності), на
розвантаження у обсязі не менше ніж 5% від встановленої потужності. Право брати участь на
балансуючому ринку також мають виробники з альтернативних джерел енергії (згідно Правил
ринку) та споживачі електричної енергії (представники навантаження).
Виконання спеціальних обов’язків
Згідно із частиною восьмою статті 33 Закону ОСП виконує функції, пов’язані з покладенням на
нього спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу із збільшення
частки виробництва енергії з альтернативних джерел, підвищення ефективності комбінованого
виробництва електричної та теплової енергії, інших спеціальних обов’язків.
Оператор системи передачі для забезпечення загальносуспільних інтересів придбаває послуги,
які надаються йому на обов’язковій основі суб’єктами ринку, визначеними відповідно до Закону,
на підставі договору про надання послуг для забезпечення загальносуспільних інтересів. Згідно
із частиною сьомою статті 65 Закону для забезпечення покриття економічно обґрунтованих
витрат ДП «Гарантований покупець» на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної
енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною гарантований покупець надає оператору
системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел. Така послуга надається Гарантованим покупцем протягом строку дії
«зеленого» тарифу та строку дії підтримки виробників, які за результатами аукціону набули
право на таку підтримку, відповідно до типового договору про надання послуг із забезпечення
збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, форма
якого затверджується Регулятором.
Таким чином, Гарантований покупець придбає у суб’єктів господарювання «зеленої» енергетики
електричну енергію за визначеними цінами, а НЕК «Укренерго», виконуючи функції оператора
системи передачі, відшкодовує Гарантованому покупцю усі витрати, пов’язані із придбанням
електроенергії за «зеленим» тарифом. Виконання фінансових зобов’язань НЕК «Укренерго» з
покриття економічно обґрунтованих витрат Гарантованого покупця на виконання спеціальних
обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною
здійснюється Товариством за рахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії.
Тариф на послуги з передачі електричної енергії для НЕК «Укренерго» встановлює Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, згідно
із Порядком встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії,
затвердженим постановою НКРЕКП №585 від 22 квітня 2019 року. Механізм покладання
спеціальних обов’язків визначається постановою КМУ № 483 від 5 червня 2019 року (із
змінами).
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«УКРЕНЕРГО»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше
Застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі та плани керівництва
Цю фінансову звітність підготовлено на основі припущення щодо здатності Компанії
продовжувати діяльність на безперервній основі, що передбачає реалізацію активів та
задоволення зобов’язання під час звичайної господарської діяльності.
Водночас, існували такі події та умови на звітну дату:


Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Компанія порушувала низку фінансових умов щодо
деякої частини своїх кредитів (Примітка 14). У результаті, станом на 31 грудня 2019 року
відповідні кредити у сумі 6,943,987 тисяч гривень (2018: 8,428,552 тисячі гривень) були
перекласифіковані у короткострокові зобов’язання, у результаті чого короткострокові
зобов’язання Компанії перевищували її оборотні активи на 7,898,243 тисячі гривень (2018:
7,984,457 тисяч гривень).

На думку керівництва Компанії, підготовка наведеної фінансової звітності на основі припущення
щодо здатності Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі є доречною у силу
таких причин:

3.



Компанія була прибутковою як у 2019, так і у 2018 роках. Тарифи, які для Компанії
встановила НКРЕКП на наступний рік, є достатньо високими для підтримання прибуткової
діяльності у 2020 році. Оскільки Компанія є оператором електроенергетичної системи
України та відіграє стратегічну роль в економіці України та функціонуванні держави,
керівництво Компанії вважає, що уряд України, у разі необхідності, надаватиме підтримку
Компанії.



Незважаючи на невиконання певних фінансових умов, встановлених кредитними угодами
(Примітка 14), станом на 31 грудня 2019 року і до дати затвердження цієї фінансової
звітності до випуску, Компанія не отримувала жодних повідомлень про припинення
подальшого фінансування або повідомлень про вимоги щодо негайного погашення будьяких кредитів. Кредити були отримані у формі субкредитів від Міністерства фінансів та були
прогарантовані Урядом України (Примітка 24).



Після 31 грудня 2019 року Компанія погасила кредити згідно з графіком погашення без
затримок (Примітка 28).

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
Прийняття до застосування нових та переглянутих стандартів
Компанія прийняла до застосування такі стандарти і тлумачення вперше стосовно фінансового
року, який починається з або після 1 січня 2019 року:


МСФЗ 16 «Оренда»;



тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток»;



поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» – Характеристики передоплати із негативною
компенсацією;



поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» – Довгострокові
частки в асоційованих та спільних підприємствах;



поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» – Поправки, скорочення або погашення
пенсійних планів;



щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015-2017 років.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«УКРЕНЕРГО»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше
Інформація про вплив застосування МСФЗ 16 «Оренда» та облікові політики Компанії детально
розкривається у Примітці 4 нижче. Прийняття до застосування поправок до стандартів не
завдало жодного впливу на фінансовий стан або показники діяльності, відображені у фінансовій
звітності, і не призвели до будь-яких змін в обліковій політиці Компанії та сумах, відображених
за поточний або попередні роки.
Стандарти і тлумачення випущені, але які іще не набули чинності
На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі стандарти і тлумачення, а також
поправки до стандартів були випущені, але ще не набули чинності:
Стандарти/тлумачення

Набувають чинності для
річних облікових періодів, які
починаються на або після

Поправки до Посилань на Концептуальну основу фінансової звітності в
стандартах МСФЗ
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»: Визначення бізнесу
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки»: Визначення суттєвості
МСФЗ 17 «Страхові контракти»
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБУ 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти
розкриття інформації» – Реформа порівняльної відсоткової ставки»
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»: Класифікація
зобов’язань як поточних та довгострокових
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28
«Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»: Продаж або внесок
активів між інвестором та його асоційованим або спільним
підприємством

1 січня 2020 року
1 січня 2020 року
1 січня 2020 року
1 січня 2021 року
1 січня 2021 року
1 січня 2022 року

Буде визначено

Керівництво очікує, що застосування нових стандартів та тлумачень до застосування не матиме
суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії у майбутніх періодах.
4.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Заява про відповідність
Ця фінансова звітність Компанії була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності («МСФЗ»), та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо
формування та представлення фінансової звітності.
Основа підготовки фінансової звітності
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком
об’єктів основних засобів, які починаючи з 31 грудня 2019 року оцінюються за переоціненою
вартістю, пенсійних виплат, які оцінюються згідно з вимогами МСБО 19 «Виплати працівникам».
Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації,
сплаченої в обмін на товари та послуги.
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу
або сплачена у результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на
дату оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці
із використанням іншої методики оцінки. Під час оцінки справедливої вартості активу або
зобов’язання Компанія бере до уваги характеристики відповідного активу або зобов’язання так,
ніби учасники ринку враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або
зобов’язання на дату оцінки.
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«УКРЕНЕРГО»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше
Справедлива вартість для цілей оцінки та/або розкриття у цій фінансовій звітності визначається
на такій основі, за виключенням операцій виплат на основі акцій, які входять у сферу
застосування МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій», операцій оренди, які входять у сферу
застосування МСФЗ 16 «Оренда», та оцінок, які мають певну схожість зі справедливою вартістю,
але не є справедливою вартістю, такі як чиста вартість реалізації згідно з МСБО 2 «Запаси» або
вартість під час використання згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Окрім того, для цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за
категоріями на Рівні 1, 2 або 3 у залежності від того, наскільки вхідні дані, використані для
оцінок справедливої вартості, піддаються спостереженню, і важливості таких вхідних даних для
оцінки справедливої вартості у цілому, які можна викласти таким чином:


вхідні дані Рівня 1 являють собою ціни котирування (без коригування) на активних ринках
на ідентичні активи або зобов’язання, до яких підприємство може мати доступ на дату
оцінки;



вхідні дані Рівня 2 являють собою вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до
Рівня 1), які можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та



вхідні дані Рівня 3 являють собою вхідні дані для активу чи зобов’язання, які не піддаються
спостереженню.

Ці політики послідовно застосовувалась до всіх поданих періодів, якщо не зазначено інше.
При підготовці цієї фінансової звітності Компанія використовує форми фінансової звітності,
визначені Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.
Зміна облікової політики та перерахунок порівняльної інформації
Починаючи з 1 січня 2019 року Компанія змінила облікову політику щодо підготовки звіту про
рух грошових коштів від операційної діяльності з непрямого на прямий метод. Дані за
попередній період було перераховано відповідно до нової облікової політики. На думку
керівництва Компанії така облікова політика більш доречна, оскільки, згідно з Міжнародним
стандартом бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» використання прямого
методу дозволяє отримати інформацію, корисну для оцінки майбутніх грошових потоків, яка не є
доступною у випадку використання непрямого методу.
З 31 грудня 2019 застосовує модель переоцінки для обліку своїх основних засобів. Як зазначено
в Примітці 6, у результаті проведення переоцінки основних засобів Компанія відобразила
загальну дооцінку в сумі 28,067,374 тисячі гривень (у тому числі 3,166,942 тисячі гривень
уцінки в складі інших операційних витрат та 31,234,316 тисяч гривень дооцінки у складі іншого
сукупного доходу).
Компанія затвердила фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, 26 квітня
2019 року. Після дати затвердження було менеджмент виявив негрошові операції стосовно року,
що закінчився 31 грудня 2018 року, на суму 702,949 тисяч гривень, що помилково були
представлені у звіті про рух грошових коштів в інвестиційній та фінансовій діяльності. Дана
помилка не мала впливу на решту звітів. Цю помилку було виправлено ретроспективно у цій
фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
Також після дати затвердження фінансової звітності за 2018 рік були виявлені помилки, які не
мали істотного впливу на фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, та результати діяльності
Компанії за 2018 та попередні роки. Разом зі зміною класифікації для покращення презентації, ці
помилки було відображено ретроспективно в фінансовій звітності за рік, що закінчився
31 грудня 2018 року.

18

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
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У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше
Вплив виправлення помилок та зміни класифікації на звіт про фінансовий стан на 31 грудня
2018 року був представлений таким чином:
АКТИВ

1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції:
інші фінансові інвестиції
Відстрочені податкові активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі податок на прибуток
з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
ВСЬОГО АКТИВІВ

Код
рядка

2

31 грудня
2018 року
(як попередньо
звітувалося)
3

Вплив
31 грудня
внесення
2018 року
коригувань та (скориговано)
зміни в
презентації
4
5

1005

12,192,983

205,412

12,398,395

1035
1045
1095

698
142,168
25,596,516

(698)
5,645
210,359

147,813
25,806,875

1100

182,323

53,898

236,221

1125

192,071

3,229

195,300

1130
1135
1136
1140
1155
1190
1195

34,351
424,978
17,399
14,852
21,710
3,217,320

1200
1300

28,813,836

ПАСИВ

Код
рядка

1
I. Власний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і
забезпечення
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Усього за розділом II
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
розрахунками зі страхування
за одержаними авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

2

31 грудня
2018 року
(як попередньо
звітувалося)
3

(30,254)
23,339
16,381
11,257
23,232
78,103
162,804
373,163

4,097
448,317
33,780
26,109
44,942
78,103
3,380,124
29,186,999

Вплив
31 грудня
внесення
2018 року
коригувань та (скориговано)
зміни в
презентації
4
5

1410
1420
1495

190,106
10,206,375
11,622,836

(190,106)
166,292
(23,814)

10,372,667
11,599,022

1515
1520
1595

121,551
6,482
6,206,751

16,790
(145)
16,645

138,341
6,337
6,223,396

1615
1620
1625
1635
1660
1665
1690
1695

444,707
91,996
(18,052)
137,533
203,654
16,695
173,046
10,984,249

257,957
(26,271)
19,507
12,813
145
29,444
86,737
380,332

702,664
65,725
1,455
150,346
203,799
46,139
259,783
11,364,581

1900

28,813,836

373,163

29,186,999
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Вплив виправлення помилок та зміни класифікації на звіт про фінансові результати за рік, що
закінчився 31 грудня 2018 року був представлений таким чином:
Стаття

Код
рядка

1
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Витрати з податку на прибуток
Прибуток за рік

2

2018 рік
(як попередньо
звітувалося)
3

2050
2130
2180
2300
2350

(2,928,820)
(429,952)
(572,439)
(625,333)
2,603,328

Вплив
внесення
коригувань

2018 рік
(скориговано)

4

5

(1,751)
(3,265)
(1,232)
5,645
(603)

(2,930,571)
(433,217)
(573,671)
(619,688)
2,602,725

Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою та валютою подання цієї фінансової звітності Компанії є українська
гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються
операціями в іноземних валютах.
Операції в іноземних валютах
Операції, деноміновані у валютах, які відрізняються від функціональної валюти,
перераховуються у функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який
переважав на дати відповідних операцій. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в
іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, які діяли на
звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті,
перераховуються із використанням курсів обміну валют станом на дати первісних операцій.
Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
перераховуються із використанням курсів обміну валют на дату визначення справедливої
вартості. Курсові різниці визнаються у звіті про фінансові результати у тому періоді, в якому
вони виникають. Курси обміну валют, використані під час підготовки цієї фінансової звітності,
були представлені таким чином:

Валюта

Станом на
31 грудня
2019 року

Гривня/Долар США
Гривня/Євро

Середній курс
обміну валют
за 2019 рік

23.69
26.42

25.85
28.95

Станом на
31 грудня
2018 року
27.69
31.71

Середній курс
обміну валют
за 2018 рік
27.20
32.14

Визнання доходів
Компанія отримує дохід за різними видами діяльності, основними з яких є надання послуг з
передачі електричної енергії, від послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління, дохід за надані послуги з доступу до пропускної спроможності міждержавних
електромереж. Завдяки впровадженню нової моделі ринку електричної енергії в України,
описаного в Примітці 2, Компанія почала брати участь на балансуючому ринку та надавати
послуги врегулювання небалансів.
Компанія визнає доходи від реалізації послуг клієнтам у сумі, яка відображає суму компенсації,
на яку Компанія, як передбачається, матиме право в обмін за ці послуги згідно з контрактами.
Така компенсації не включає торгових знижок та податок на додану вартість («ПДВ»). Компанія
використовує п’яти етапну модель для визнання доходів:


виявлення договору з клієнтом;



виявлення зобов’язань щодо виконання у договорі;
20

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«УКРЕНЕРГО»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше


визначення ціни операції;



розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання у договорах;



визнання доходів від реалізації тоді, коли (або як тільки) Компанія задовольняє
зобов’язання щодо виконання.

Дохід від послуг з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління
Дохід від передачі електричної енергії визначається як добуток обсягів передачі (споживання), в
тому числі експорту електричної енергії та тарифу на послуги з передачі електричної енергії.
Дохід від послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління визначається як
добуток суми обсягів передачі (споживання) електричної енергії, в тому числі експорту
електричної енергії, обсягів відпущеної електричної енергії виробниками електричної енергії,
обсягів імпорту електричної енергії та тарифу на послуги з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління.
Тарифи на послуги передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління затверджуються постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг («НКРЕКП»). З кожним
учасником ринку укладаються окремі договори з надання послуг передачі електричної енергії та
послуг с диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. Доходи за такими послугами
визнаються по мірі надання послуг. Рахунки за надані послуги передачі електричної енергії та
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління виставляються на умовах попередньої
оплати згідно умов укладених договорів та один раз на місяць по факту наданих послуг.
Починаючи з липня 2019 року Компанія повинна забезпечувати виконання обов’язків
загальносуспільного інтересу, що стосується відшкодування виробникам електричної енергії з
відновлювальних джерел різниці між ринковою ціною на електричну енергію та «зеленим»
тарифом, встановленого регулятором. Дане зобов’язання включено в тариф на передачу
електричної енергії.
Дохід від участі на балансуючому ринку та врегулювання небалансів (балансуюча
електрична енергія та відповідальність за небаланси електричної енергії)
Компанія забезпечує достатність обсягів електричної потужності та енергії, необхідних для
балансування в реальному часі, зокрема комерційного балансу, для чого здійснює купівлю та
продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозиції електричної енергії у
межах поточної доби та з метою врегулювання небалансів електричної енергії сторін,
відповідальних за баланс на балансуючому ринку електричної енергії. Вартість небалансу
електричної енергії для сторони, відповідальної за баланс, розраховується Компанією для
кожної години доби виходячи з обсягу небалансу електричної енергії, спричиненого цією
стороною, та цін небалансів електричної енергії, визначених за правилами ринку. Дохід за цим
видом товару визнається по факту його відпуску/відбору. Рахунки виставляються, згідно з
Правилами ринку, на подекадній основі, по факту формування усіх складових для їх
виставлення в системі MMS.
Дохід за надані послуги з доступу до пропускної спроможності міждержавних
електромереж
Розподілення вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється
Компанією за процедурою електронних аукціонів з використанням електронного документообігу
та електронного цифрового підпису. Доступ до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж електропостачальники отримують за результатами річних, місячних та
добових аукціонів.
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У разі, якщо сукупний попит на пропускну спроможність міждержавних електричних мереж є
нижчим від величини вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж,
послуга з доступу надається на безоплатній основі всім учасникам аукціону. В протилежному
випадку, послуга з доступу надається за принципом першочергового задоволення заявок
учасників аукціону, які пропонують найвищу ціну. У такому разі ціна доступу до пропускної
спроможності за відповідним напрямком визначається за мінімальною ціною із задоволених
заявок учасників аукціону. Дохід від надання доступу до пропускної спроможності визначається
на основі ціни, що встановилася на аукціоні, обсягів розподіленої пропускної спроможності та
періоду надання такого доступу. Дохід за цим видом послуг визнається за фактичним наданням
послуги та з урахуванням обмежень. Рахунки за надання послуги з доступу до пропускної
спроможності міждержавних електромереж виставляються: для річних та місячних аукціонів –
один раз на місяць, що передує місяцю фактичного надання послуги, а для добових аукціонів кожні 10 днів по факту наданих послуг.
Визнання витрат
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходами певного періоду,
відображаються у складі витрат того періоду, у якому вони були понесені.
Фінансові доходи та витрати
Витрати за позиками, які безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до їхнього використання за
призначенням або продажу потрібен істотний період часу, додаються до первісної вартості цих
активів до того часу, поки активи не будуть, в основному, готові до їхнього використання за
призначенням або продажу. Інвестиційні доходи, отримані від тимчасових інвестицій для
спеціальних позик, витрати на які будуть включені до складу кваліфікованих активів,
вираховуються із суми витрат за кредитами, які підлягають капіталізації.
Усі інші витрати за позиками визнаються у звіті про фінансові результати (інший сукупний дохід)
того періоду, в якому вони були понесені. Фінансові доходи включають доходи за відсотками від
інвестованих коштів. Фінансові доходи визнаються у тому періоді, в якому вони нараховуються,
з урахуванням фактичної дохідності активу.
Доходи майбутніх періодів
Кошти, отримані у вигляді державних грантів або як фінансування від інших організацій,
основною умовою яких є прийняття Компанією зобов’язань на придбання, будівництво або
отримання у інший спосіб необоротних активів, визнаються як доходи майбутніх періодів у звіті
про фінансовий стан і переводяться до звіту про фінансові результати (інший сукупний дохід) на
системній та раціональній основі протягом строку корисного використання відповідних активів.
Резерви
Резерви визнаються тоді, коли Компанія має теперішнє зобов’язання (юридичне або
конструктивне) внаслідок минулої події, існує ймовірність того, що Компанія буде змушена
погасити це зобов’язання, і можна достовірно оцінити суму цього зобов’язання.
Зобов’язання за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами працівникам
Державний пенсійний план із визначеними внесками
Компанія здійснює виплати до Державного пенсійного фонду України, виходячи із заробітної
плати кожного працівника. Витрати Компанії за такими внесками включаються до статті
«Витрати на персонал» звіту про фінансові результати (інший сукупний дохід). Ці суми
включаються до складу витрат того періоду, в якому вони були понесені.
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Пенсійні зобов’язання зі встановленими виплатами
Компанія зобов’язана компенсувати Державному пенсійному фонду України кошти за пенсії, які
виплачуються державою працівникам Компанії, які працювали у шкідливих для здоров’я умовах
праці і, відповідно, отримали право виходу на пенсію та одержання пенсії до визначеного
законодавством віку.
Ці пенсійні плани зі встановленими виплатами («Плани») не мають фінансового фонду та
відповідних активів на його здійснення. Витрати, пов’язані з такими Планами, нараховуються у
цій фінансовій звітності із використанням методу прогнозованої облікової одиниці стосовно
працівників, які мають право на такі виплати.
Чисте зобов’язання Компанії відносно цих Планів розраховується окремо за кожним Планом за
допомогою оцінки суми майбутніх виплат, які належать працівникам за надані ними послуги у
поточному та попередньому періодах. Сума виплати потім дисконтується для визначення
теперішньої вартості зобов’язання, яке відображається у звіті про фінансовий стан. Ставка
дисконтування оцінюється із використанням фактичної дохідності корпоративних цінних паперів
або державних цінних паперів, які мають високий рейтинг і такий же термін погашення, як і
відповідне пенсійне зобов’язання, та якими торгують на світових фондових ринках, та
коригується з урахуванням середнього очікуваного рівня інфляції.
Категорії витрат за пенсійною програмою із визначеними виплатами представлені таким чином:


вартість послуг (включно з вартістю послуг поточного та минулих періодів, а також прибутки
або збитки від скорочень і погашень за пенсійним планом);



чисті доходи/(витрати) з відсотків; і



переоцінка.

Компанія відображає вартість поточних послуг у складі фінансового результату у статті
«Витрати на персонал» того періоду, в якому вони виникають. Чисті доходи/(витрати) з
відсотків відображаються у складі фінансових витрат того періоду, в якому вони виникають.
Переоцінка, яка включає актуарні прибутки та збитки, відображається негайно у звіті про
фінансовий стан із визнанням відповідних доходів або витрат у складі інших сукупних доходів
того періоду, в якому вони виникають. Переоцінка, визнана у складі інших сукупних доходів,
відображається негайно у складі нерозподіленого прибутку і не буде змінювати свою
класифікацію на прибуток або збиток у подальших звітних періодах.
Інші виплати працівникам
Відповідно до колективної угоди Компанія здійснює одноразові виплати у момент виходу на
пенсію працівників, які пропрацювали тривалий час, у розмірі до шести місячних заробітних
плат та інші різноманітні ювілейні виплати. Сума таких виплат залежить від періоду надання
послуг працівником Компанії. Ці ювілейні виплати являють собою довгострокові виплати
працівникам і не мають спеціального фонду.
Чисте зобов’язання Компанії стосовно цих виплат розраховується із використанням тієї самої
політики, яка описана вище для пенсійних зобов’язань.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік становлять суму поточного податку і
відстроченого податку.
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Поточні податки
Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, розраховується на основі суми
оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку або
збитку, відображеного у звіті про фінансові результати (інший сукупний дохід), тому що в нього
не включаються статті доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню або вирахуванню у
цілях оподаткування в інші роки, а також тому, що в нього не включаються статті, які ніколи не
підлягають оподатковуванню або вирахуванню у цілях оподаткування. Зобов’язання Компанії з
поточного податку на прибуток розраховується із використанням ставок оподаткування, які
діяли або фактично діяли станом на звітну дату.
Відстрочені податки
Відстрочений податок визнається стосовно різниць між балансовою вартістю активів і
зобов’язань у фінансовій звітності та відповідними податковими базами, які використовуються
для розрахунку оподатковуваного прибутку, і обліковується із застосуванням методу
балансових зобов’язань. Відстрочені податкові зобов’язання зазвичай визнаються щодо всіх
оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи зазвичай визнаються
стосовно всіх тимчасових різниць, які вираховуються у цілях оподаткування, у тому обсязі,
щодо якого існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна
буде реалізувати ці тимчасові різниці, які вираховуються у цілях оподаткування. Такі активи і
зобов’язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають з гудвілу або в результаті
первісного визнання (крім випадків об’єднання підприємств) інших активів і зобов’язань в
рамках операції, яка не впливає ані на оподатковуваний, ані на обліковий прибуток.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і
знижується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволить відшкодувати повністю або частково суму цього активу.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за податковими ставками, які, як
очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому актив буде реалізований або буде
погашене зобов’язання на основі ставок оподаткування (та податкового законодавства), які
діяли або фактично діяли на звітну дату. Оцінка відстрочених податкових зобов’язань і активів
відображає податкові наслідки, які можуть виникнути у результаті використання Компанією на
звітну дату того або іншого методу для відшкодування або погашення балансової вартості своїх
активів та зобов’язань.
Поточний та відстрочений податки за період
Поточний та відстрочений податки визнаються як витрати або доходи у звіті про фінансові
результати, за винятком випадків коли вони відносяться до статей, які відображаються
безпосередньо у складі власного капіталу або інших сукупних доходів (у цьому випадку податки
також визнаються безпосередньо у складі власного капіталу або інших сукупних доходів).
Основні засоби
Впродовж року, що закінчився 31 грудня 2019 року основні засоби відображалися за історичною
вартістю, за вирахуванням будь-якого накопиченого зносу та накопичених збитків від
зменшення корисності.
Історична вартість об’єкта основних засобів включає (а) ціну його придбання, включно з
імпортними митами та податками на придбання, які не підлягають відшкодуванню, після
вирахування торгових та інших знижок; (б) будь-які витрати, які безпосередньо стосуються
доставки об’єкта основних засобів до місцезнаходження та приведення у стан, який забезпечує
його функціонування відповідно до намірів керівництва Компанії; (в) початкову оцінку витрат на
демонтаж та видалення об’єкта основних засобів та відновлення ділянки, яку він займає,
зобов’язання стосовно чого Компанія бере на себе або у момент придбання цього об’єкта, або
внаслідок його експлуатації протягом певного періоду часу в цілях, не пов’язаних із виробничою
діяльністю протягом цього періоду. Вартість активів, створених власними силами, включає
вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних
витрат.
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Знос основних засобів нараховувався для списання первісної вартості (за винятком
незавершеного виробництва), за вирахуванням ліквідаційної вартості, протягом строку їхнього
корисного використання із використанням прямолінійного методу. Строки корисного
використання об’єктів основних засобів визначаються експертним шляхом під час введення
об’єктів основних засобів в експлуатацію. Строки корисного використання груп основних засобів
Компанії, що діяли впродовж року, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлені таким
чином:
Будівлі та споруди
Виробниче обладнання
Офісне обладнання та транспортні засоби

20-50 років
20-50 років
3-8 років

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації
переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з
попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки.
Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта основних засобів,
визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і
визнається у звіті про фінансові результати (інші сукупні доходи).
Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних
засобів, з урахуванням відповідно розподілених прямих змінних накладних витрат, понесених
під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Знос незавершеного
будівництва, аналогічно іншим основним засобам, починається з моменту готовності цих активів
до експлуатації, тобто коли вони перебувають у тому місці й стані, які необхідні, щоб їх можна
було використовувати за призначенням, визначеним керівництвом.
Компанія має право користування землею, на якій розташовані її виробничі потужності, і
сплачує податок на землю, який оцінюється щорічно на основі загальної площі землі та її
використання відповідно до зони, до якої вона віднесена. Витрати на реєстрацію прав
користування землею капіталізуються як нематеріальні активи.
31 грудня 2019 року Компанія перейшла на модель переоцінки для всіх груп основних засобів,
за виключенням основних засобів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Криму
та Донбасу, які повністю знецінені, та незавершеного будівництва, об’єкти якого обліковуються
за історичною вартістю.
Справедлива вартість основних засобів станом на 31 грудня 2019 року базувалась на
результатах оцінки, проведеної зовнішнім незалежним оцінювачем станом на 31 липня 2019
року. Станом на 31 грудня 2019 року збільшення балансової вартості, яке виникло у результаті
переоцінок, відображено у власному капіталі у складі капіталу у дооцінках через інший
сукупний дохід; зменшення балансової вартості, що відбулося через перехід на модель
переоцінки відображено у звіті про фінансові результати (інший сукупний дохід) як витрати від
знецінення.
Коли об’єкт основних засобів переоцінюється, балансова вартість цього активу коригується до
переоціненої вартості. На дату переоцінки накопичена амортизація елімінується з балансовою
вартістю активу, так що первісна та балансова вартості стають однаковими після переоцінки. У
вибраному методі коригування балансової вартості до переоціненої вартості, як дооцінка, так і
знецінення, що також називається «Збитки від знецінення в результаті переоцінки»,
відображаються як рух первісної вартості в розкритті по основних засобах.
І навпаки, збитки від знецінення стосовно незавершеного будівництва або переоцінених
основних засобів у період між датами переоцінки відображаються як рух накопиченої
амортизації та збитків від зменшення корисності в розкритті по основних засобах.
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В подальшому, після продажу або списання переоцінених активів, суми, включені до складу
капіталу у дооцінках, переводитимуться до складу нерозподіленого прибутку. Частота
проведення переоцінок у майбутньому визначатиметься суттєвістю змін справедливої вартості
активів, які оцінюються. В період між переоцінками, надходження основних засобів
відображатимуться за первісною вартістю, а вартість переоцінених основних засобів та нових
надходжень буде зменшуватися через знос та збитки від зменшення корисності.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Подальші витрати на
нематеріальні активи капіталізуються тільки у тому випадку, коли вони збільшують майбутні
економічні вигоди, втілені у конкретних активах, до яких вони відносяться. Усі інші витрати
відносяться на витрати у тому періоді, в якому вони були понесені.
Амортизація визнається на прямолінійній основі протягом очікуваного строку корисного
використання нематеріальних активів, який, як передбачається, не перевищує період у сім
років.
Зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість своїх матеріальних та
нематеріальних активів для визначення того, чи існує будь-яке свідчення, що ці активи зазнали
збитку від зменшення корисності. За наявності такого свідчення Компанія оцінює суму
відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення корисності
(якщо таке зменшення корисності мало місце). Якщо неможливо здійснити оцінку суми
відшкодування окремого активу, Компанія оцінює суму відшкодування одиниці, яка генерує
грошові кошти, до якої належить цей актив.
Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої вартості, за
вирахуванням витрат на здійснення продажу, та вартості під час використання. При проведенні
оцінки вартості під час використання сума очікуваних майбутніх потоків грошових коштів
дисконтується до їхньої теперішньої вартості із використанням ставки дисконтування до
оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та характерні для
активу ризики, стосовно яких не були скориговані оцінки майбутніх потоків грошових коштів.
Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові
кошти) менша від його балансової вартості, то балансова вартість активу (одиниці, яка генерує
грошові потоки) зменшується до суми очікуваного відшкодування. Збитки від зменшення
корисності визнаються негайно у звіті про фінансові результати.
У випадках коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова
вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки
його суми відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала
балансову вартість, яка була б визначена за умови відсутності збитків від зменшення корисності
активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти), визнаних у попередні роки.
Оренда
Починаючи з 1 січня 2019 року Компанія застосовує МСФЗ 16 «Оренда» («МСФЗ 16»).
Відповідно до перехідних положень МСФЗ 16, перерахунок порівняльної інформації не
здійснювався. МСФЗ 16 вніс зміни в облік орендаря, усунувши різницю між операційною та
фінансовою орендою, вимагаючи визнання активу права користування та орендного
зобов’язання, починаючи з початку дії усіх договорів оренди. Компанія скористалася
практичним прийомом, доступним під час переходу на МСФЗ 16 і не здійснювала повторної
оцінки контрактів, що були укладені до 1 січня 2019 року, як договорів, що містять умови
оренди.
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Відповідно до МСФЗ 16 Компанія відображає активи у формі права користування та орендне
зобов’язання в звіті про фінансовий стан, які оцінюються за теперішньою вартістю майбутніх
орендних платежів, які не були виплачені на дату початку оренди, дисконтованих із
використанням припустимої відсоткової ставки за договорами оренди. Якщо цю ставку
неможливо одразу визначити, Компанія використовує ставку додаткових запозичень.
Компанія відображає амортизацію активів в формі права користування та відсотків за
зобов'язаннями з оренди в звіті про фінансові результати. Сума сплаченої основної частки
орендного зобов’язання представляється в складі фінансової діяльності в звіті про рух грошових
коштів, а відсотки представляються в складі операційної діяльності.
Застосування МСФЗ 16 не мало істотного впливу на фінансовий стан та/або фінансові показники
діяльності Компанії.
Запаси
Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості
реалізації. Первісна вартість запасів визначається за методом конкретної ідентифікації та
включає витрати, понесені на придбання запасів та доведення їх до теперішнього місця
розташування та стану. Чиста вартість реалізації визначається як ціна продажу,
за вирахуванням витрат на продаж.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам відображаються за їхньою первісною вартістю, за вирахуванням
резервів на покриття збитків від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (передоплата частки прибутку до
сплати до державного бюджету, передоплата з податку на прибуток підприємств, ПДВ до
відшкодування та передоплати за іншими податками) відображається за фактичною вартістю
сплачених коштів. Відшкодування резерву під знецінення дебіторської заборгованості
аналізується на кінець кожного звітного періоду.
Фінансові інструменти
Компанія прийняла до застосування МСФЗ 9 із 1 січня 2018 року.
Первісне визнання фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю.
Основними фінансовими інструментами Компанії є грошові кошти та їхні еквіваленти, торгова
дебіторська заборгованість, інша дебіторська заборгованість, позики, торгова кредиторська
заборгованість та інша кредиторська заборгованість.
Усі операції придбання та продажу фінансових інструментів, які вимагають їхнього постачання
протягом часових рамок, визначених регуляторними або ринковими умовами («звичайні»
операції придбання та продажу), обліковуються на дати проведення операцій, а саме, коли
Компанія приймає на себе зобов’язання передати фінансовий інструмент. Усі інші операції
придбання та продажу визнаються на дати розрахунків.
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Фінансові активи
Класифікація і подальша оцінка фінансових активів
Фінансові активи у подальшому оцінюються за амортизованою або справедливою вартістю.
Зокрема, інвестиції у боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес-моделі, метою якої є
збирання потоків грошових коштів за договорами, і які мають потоки грошових коштів за
договорами, які є виплатами тільки основної суми та відсотків за непогашеною сумою боргу,
загалом оцінюються за амортизованою вартістю на кінець подальших облікових періодів.
Боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як за
рахунок збирання потоків грошових коштів за договорами, так і продажу фінансових активів, і
які мають договірні умови, за якими на визначені дати виникають потоки грошових коштів, які є
виплатами тільки основної суми та відсотків за непогашеною основною сумою боргу, загалом
оцінюються за справедливою вартістю у складі інших сукупних доходів. Усі інші інвестиції у
боргові інструменти оцінюються за справедливою вартістю на кінець подальших облікових
періодів.
Амортизована вартість розраховується із використанням методу ефективної відсоткової ставки і,
для фінансових активів, вона визначається за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення
корисності. Премії і дисконти, включно з первісними витратами на здійснення операції,
включаються до балансової вартості відповідного інструмента і амортизуються на основі
ефективної відсоткової ставки для цього інструмента.
Компанія використовує практичний засіб, згідно з яким передбачається, що амортизована
вартість фінансових активів із термінами погашення до одного року, за вирахуванням будь-яких
очікуваних кредитних збитків, є їхньою номінальною вартістю.
Метод ефективної відсоткової ставки
Метод ефективної відсоткової ставки є методом розрахунку амортизованої вартості фінансового
інструмента та розподілу відсоткових доходів або витрат протягом відповідного періоду.
Ефективна відсоткова ставка є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження
грошових коштів протягом очікуваного строку використання фінансового інструмента або, коли
доцільно, коротшого періоду до чистої балансової вартості інструмента на момент первісного
визнання. Доходи або витрати визнаються за методом ефективної відсоткової ставки для
фінансових інструментів.
Зменшення корисності фінансових активів
Компанія визнає резерв на покриття очікуваних кредитних збитків від грошових коштів та їхніх
еквівалентів, торгової кредиторської заборгованості та іншої дебіторської заборгованості. Сума
очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату для відображення змін у
кредитних ризиках, які відбулися з моменту первісного визнання відповідного фінансового
інструмента.
Компанія завжди визнає очікувані кредитні збитки на весь строк дії торгової дебіторської
заборгованості та іншої дебіторської заборгованості. Очікувані кредитні збитки за цими
фінансовими інструментами оцінюються із використанням матриці резервів на основі історичного
досвіду Компанії щодо кредитних збитків, скоригованого з урахуванням факторів, характерних
для конкретних дебіторів, загальних економічних умов та оцінки як поточного, так і прогнозного
варіанту розвитку подій на звітну дату, включно з вартістю грошей у часі, коли необхідно.
Для всіх інших фінансових інструментів Компанія визнає очікувані кредитні збитки на весь строк
дії фінансового інструмента, коли відбулося істотне збільшення кредитного ризику з моменту
первісного визнання. Однак, якщо кредитний ризик для фінансового інструмента не збільшився
істотно з моменту первісного визнання, Компанія оцінює кредит на покриття збитків від
фінансового інструмента у сумі, яка дорівнює очікуваним кредитним збиткам протягом
12 місяців.
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Очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансового інструмента являють собою кредитні
збитки, які виникнуть від усіх можливих подій дефолту протягом очікуваного строку дії
фінансового інструмента. І навпаки, очікувані кредитні збитки протягом 12 місяців являють
собою частину очікуваних кредитних збитків на весь строк дії фінансового інструмента, які, як
передбачається, виникнуть у результаті подій дефолту за фінансовим інструментом, настання
яких є можливим протягом 12 місяців після звітної дати.
Істотне збільшення кредитного ризику
Під час оцінки того, чи збільшився істотно кредитний ризик за фінансовим інструментом з
моменту первісного визнання, Компанія порівнює ризик настання дефолту за фінансовим
інструментом на звітну дату із ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом на дату
первісного визнання. Під час цієї оцінки Компанія враховує як кількісну, так і якісну
інформацію, яка є обґрунтованою та корисною, включно з історичним досвідом та прогнозною
інформацією, яка є доступною без докладання надмірних витрат чи зусиль. До прогнозної
інформації, яка береться до уваги, належать майбутні прогнози щодо галузей, в яких дебітори
Компанії провадять свою операційну діяльність, отримані з економічних звітів експертів,
фінансових аналітиків, державних органів, відповідних аналітичних центрів та інших
аналогічних організацій, а також оцінка різноманітних зовнішніх джерел фактичної та
прогнозної економічної інформації, яка стосується основної операційної діяльності Компанії.
Зокрема, така інформація береться до уваги під час оцінки того, чи відбулося істотне
збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання:


фактичне або очікуване істотне погіршення зовнішнього (якщо доступний) або
внутрішнього кредитного рейтингу фінансового інструмента;



істотне погіршення зовнішніх ринкових показників кредитного ризику для конкретного
фінансового інструмента, наприклад, істотне збільшення кредитного спреду, цін свопу на
кредитний дефолт для дебітора або тривалості часу чи обсягу, на який справедлива
вартість фінансового активу стала меншою за його амортизовану вартість;



чинні або прогнозні негативні зміни у господарських, фінансових та економічних умовах,
які, як очікується, стануть причиною істотного зменшення здатності дебітора виконати свої
боргові зобов’язання;



фактичне або очікуване істотне погіршення операційних результатів дебітора;



істотне збільшення кредитного ризику стосовно інших фінансових інструментів того самого
дебітора;



фактичні або очікувані істотні негативні зміни у регуляторному, економічному або
технологічному середовищі дебітора, які призводять до істотного зменшення здатності
дебітора виконати свої боргові зобов’язання.

Визначення дефолту
Компанія вважає такі чинники складовими події дефолту для цілей внутрішнього управління
кредитним ризиком, оскільки історичний досвід свідчить, що фінансові активи, які відповідають
будь-якому із зазначених далі критеріїв, загалом неможливо відшкодувати:


коли відбулося порушення фінансових умов з боку дебітора; або



інформація, розроблена власними силами чи отримана із зовнішніх джерел, вказує на те,
що дебітор, скоріш за все, не зможе здійснити виплати своїм кредиторам, включно з
Компанією, у повному обсязі (без врахування будь-якого забезпечення, утримуваного
Компанією).

Незалежно від зазначеного вище аналізу, Компанія вважає, що дефолт відбувся, коли
фінансовий актив прострочено більше ніж на 90 днів, якщо тільки у Компанії немає
обґрунтованої та корисної інформації для демонстрації того, що доречнішим буде застосування
критерію дефолту із більшою затримкою.
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Оцінка і визнання очікуваних кредитних збитків
Оцінка очікуваних кредитних збитків є функцією визначення ймовірності дефолту, рівня збитків
у випадку дефолту (тобто величини збитків у випадку настання дефолту) та ризику понесення
збитків у випадку дефолту. Оцінка ймовірності дефолту та рівня збитків у випадку дефолту
базується на історичних даних, скоригованих із використанням прогнозної інформації, як
описано вище. Що стосується ризику понесення збитків у випадку дефолту, то для фінансових
активів він являє собою валову балансову вартість активів на звітну дату.
Для фінансових активів очікувані кредитні збитки оцінюються як різниця між усіма потоками
грошових коштів за договорами, належними для виплати Компанії згідно з договорами, та усіма
потоками грошових коштів, які Компанія передбачає отримати, дисконтовані за первісною
ефективною відсотковою ставкою. Компанія визнає прибуток або збиток від зменшення
корисності у звіті про фінансові результати для всіх фінансових інструментів із відповідним
коригуванням їхньої балансової вартості за рахунок резерву на покриття збитків.
Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами із фіксованими
платежами або платежами, які можна визначити і які не мають котирування на активному
ринку. Кредити та дебіторська заборгованість (включно з іншими необоротними активами,
дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги та іншою поточною дебіторською
заборгованістю, а також грошовими коштами та їхніми еквівалентами) оцінюються за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки, за
вирахуванням будь-якого збитку від зменшення корисності.
Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної відсоткової ставки, за
винятком короткострокової дебіторської заборгованості, для якої визнання відсотків не матиме
суттєвого впливу.
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові кошти в касі та грошові кошти на
рахунках у банках, депозити із первісним терміном погашення до трьох місяців плюс один
тиждень, а також грошові кошти на цільових рахунках у банках.
Цільові рахунки є рахунками, через які Компанія отримує та здійснює виплати з кредитів,
наданих Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.
Ці цільові рахунки дозволяється використовувати тільки для виплат постачальникам за
проектами капітального будівництва після затвердження з боку Міністерства фінансів України.
Усі виплати, які здійснюються з цільових рахунків, ініціює Компанія і затверджує Міністерство
фінансів України протягом періоду до трьох місяців.
Фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу, випущені Компанією
Класифікація як боргових інструментів або інструментів власного капіталу
Боргові інструменти та інструменти власного капіталу класифікуються або як фінансові
зобов’язання, або як власний капітал у залежності від сутності договірних відносин та визначень
фінансового зобов’язання та інструмента власного капіталу.
Акціонерний та зареєстрований капітал
Прості акції класифікуються як власний капітал. Додаткові витрати, які безпосередньо
стосуються випуску нових акцій, відображаються у складі власного капіталу як вирахування із
надходжень, за виключенням податку.
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Обов’язкове відрахування частки прибутку до державного бюджету
Обов’язкове відрахування частки прибутку (дивідендів) державним органам здійснювалося у
відповідності до щорічних законів України «Про державний бюджет» та відображалося як
зменшення нерозподіленого прибутку того періоду, до якого відноситься такий прибуток.
Дивіденди
Дивіденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капіталу станом на дату балансу,
тільки якщо вони оголошені до чи станом на дату балансу. Інформація про дивіденди
розкривається у тому випадку, якщо вони оголошені після дати балансу, але до ухвалення
фінансової звітності до випуску.
Кабінет Міністрів України затверджує окремою постановою відсоток чистого прибутку, що
розподіляється щороку у вигляді дивідендів. Якщо така постанова не затверджена до кінця
звітного року, Компанія нараховує забезпечення під виплату дивідендів у розмірі 30% від
чистого прибутку до Державного бюджету України, встановленого положеннями Закону України
«Про управління об’єктами державної власності» № 185-V від 21 вересня 2006 року.
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання класифікуються як «інші фінансові зобов’язання».
Класифікація і подальша оцінка фінансових зобов’язань
Фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю або за
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.
Фінансові зобов’язання, які не є (i) умовною компенсацією покупця в операції об’єднання
підприємств, (ii) не утримуються для торгівлі або (iii) не визначені як такі, що оцінюються за
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, оцінюються
у подальшому за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової
ставки. Ефективна відсоткова ставка є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні виплати
грошових коштів (включно з комісіями, виплаченими або отриманими, витратами на здійснення
операцій та інших премій або дисконтів) протягом очікуваного строку використання фінансового
зобов’язання або, коли доцільно, коротшого періоду до амортизованої вартості фінансового
зобов’язання.
Інші фінансові зобов’язання
Інші фінансові зобов’язання (включно з кредитами, торговою та іншою кредиторською
заборгованістю та кредиторською заборгованістю за основні засоби) первісно оцінюються за
справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. Інші фінансові
зобов’язання у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу
ефективної відсоткової ставки, причому витрати з відсотків визнаються на основі фактичної
дохідності.
Керівництво Компанії вважає, що амортизована вартість торгової та іншої кредиторської
заборгованості відповідає їхній номінальній вартості у зв’язку з короткостроковим характером
цього інструмента.
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Припинення визнання фінансових інструментів
Компанія припиняє визнавати фінансові активи тоді, коли (i) активи погашені або спливає строк дії
договірних прав від активів на грошові потоки або (ii) Компанія передала усі суттєві ризики та
винагороди від володіння активами, або (iii) Компанія ані передала, ані зберегла усі суттєві ризики
та винагороди від володіння, але не зберегла контролю над активом. Контроль вважається
збереженим, коли контрагент не має практичної здатності продати актив повністю непов’язаній
третій стороні без потреби накласти додаткові обмеження на операцію продажу. Компанія
припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання Компанії виконані,
анульовані або спливає строк їхньої дії. Різниця між балансовою вартістю фінансового
зобов’язання, визнання якого було припинене, та сумою компенсації, яка була сплачена або
підлягає до сплати, визнається у звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи.
Умовні зобов’язання та активи
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до
фінансової звітності, за виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у
собі економічні вигоди, є незначною.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує
достатня ймовірність надходження економічних вигід.
5.

ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОЦІНОК
Застосування облікової політики Компанії, викладеної у Примітці 4, вимагає від керівництва
застосування професійних суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів
та зобов’язань, яку не можна отримати з усією очевидністю з інших джерел. Оцінки і пов’язані з
ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються
суттєвими. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати переглядів
облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд оцінки, якщо
цей перегляд впливає як на поточний, так і майбутні періоди.
Основні джерела невизначеності оцінок
Далі наведені основні припущення щодо майбутнього та інші джерела невизначеності зроблених
керівництвом оцінок, які з великою ймовірністю можуть призвести до суттєвих коригувань
балансової вартості активів та зобов’язань протягом майбутніх періодів.
(i) Переоцінка основних засобів
Як зазначено у Примітці 4, Компанія з 31 грудня 2019 року застосовує модель переоцінки до
своїх основних засобів. Остання незалежна оцінка справедливої вартості основних засобів
Компанії була виконана станом на 31 липня 2019 року. Основні припущення щодо переоцінки
розкриті у Примітці 26. Керівництво проаналізувало, чи суттєво б результати проведеної оцінки
відрізнялися би від встановлених значень справедливої вартості, якби переоцінка проводилася
на кінець року. Такий аналіз ґрунтувався на використанні оновлених даних про тарифи, цінові
індекси, валютні курси, середньозважену вартість капіталу та інших релевантних факторах. За
результатами такого аналізу. Керівництво не виявило суттєвих коливань у справедливій
вартості переоцінених активів і ухвалило рішення про можливість їх застосування з метою
переходу Компанії на модель переоцінки починаючи з 31 грудня 2019 року. У результаті
проведення переоцінки основних засобів Компанія відобразила загальну дооцінку в сумі
28,067,374 тисячі гривень (у тому числі 3,166,942 тисячі гривень уцінки в складі інших
операційних витрат та 31,234,316 тисяч гривень дооцінки у складі іншого сукупного доходу).
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(ii) Резерв під збитки від очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю
за товари, роботи, послуги та іншою поточною дебіторською заборгованістю
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності дебіторської заборгованості за товари,
роботи, послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості базується на оцінці Компанією
очікуваних кредитних збитків по дебіторській заборгованості від конкретних клієнтів. Якщо існує
погіршення кредитоспроможності основних клієнтів або фактичне невиконання їхніх зобов’язань
перевищує допустимі оцінки, то фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років керівництво Компанії провело оцінку корисності
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на можливість відшкодування. За
результатами цієї оцінки керівництво визнало резерв на суму 3,222,474 тисячі гривень та
1,328,565 тисяч гривень, відповідно (Примітка 7).
(iii) Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів та нематеріальних активів
вимагає від керівництва застосування професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з
аналогічними активами. Під час визначення строків корисного використання активів
керівництво враховує умови очікуваного використання активу, його моральний знос, фізичний
знос та умови, в яких буде експлуатуватися такий актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок
може у результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. Зміна очікуваних
строків корисного використання обліковується на перспективній основі.
В результаті переоцінки, строки корисного використання груп основних засобів Компанії, станом
на 31 грудня 2019 року, було змінено на такі:
Будівлі та споруди
Виробниче обладнання
Офісне обладнання та транспортні засоби

25-60 років
8-45 років
3-10 років

(іv) Оподаткування
Компанія є платником податку на прибуток та інших податків. Під час визначення суми
зобов’язань з податку на прибуток та інших податків вимагається застосування істотних оцінок
через складність українського податкового законодавства та неоднозначне його тлумачення
податковими органами на регіональному та загальнодержавному рівнях. Згідно з Податковим
кодексом України, Компанія має право на отримання вигід з податку на прибуток у сумі
фактичних витрат, понесених на заміну та модернізацію своїх основних засобів. Керівництво
Компанії використовує свої найкращі оцінки та професійні судження для виявлення
кваліфікованих витрат для визначення суми вигоди із податку на прибуток.
(v) Зобов’язання за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами працівникам
Під час визначення кінцевої вартості пенсійних та інших зобов’язань за довгостроковими
виплатами працівникам керівництво Компанії здійснює найкращу оцінку використовуваних
змінних величин, до яких відноситься низка демографічних припущень щодо майбутніх
характеристик теперішніх та колишніх працівників (смертність у працездатному віці та після
виходу на пенсію, рівень плинності кадрів, непрацездатності та дострокового виходу на
пенсію тощо), а також фінансові припущення (ставки дисконтування, рівні майбутньої зарплати
та пільг тощо) (Примітка 12). Зміни оцінок керівництва можуть вплинути на суму зобов’язань у
звіті про фінансовий стан та відповідні нарахування у звіті про прибутки або збитки та інші
сукупні доходи.
(vі) Забезпечення на судові позови
Компанія виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми контрагентами.
Забезпечення на судові позови є оцінкою керівництвом можливих втрат, що можуть бути понесені
в результаті негативних судових рішень (Примітка 18 та 25).
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Судження при використанні облікових політик
(і) Подання доходів та витрат від виконання спеціальних обов’язків щодо збільшення
частки виробництва електричної енергії з відновлювальних джерел валовою
сумою
З 1 липня 2019 року облік витрат та доходів від провадження діяльності з передачі електричної
енергії (в тому числі витрат та доходів від виконання спеціальних обов’язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії), діяльності з
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (в тому числі витрат та доходів від
виконання функцій адміністратора розрахунків та виконання функцій адміністратора
комерційного обліку) ведеться окремо.
Відповідно до законодавства Компанія зобов’язана вести окремий облік витрат та доходів щодо
виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії, та тариф Компанії на послуги з передачі електричної
енергії включає як окрему складову витрати на виконання спеціальних обов’язків для
забезпечення загальносуспільних інтересів.
(іі) Власність державного підприємства
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років право власності на основні засоби та незавершене
будівництво, що є частиною Об’єднаної електроенергетичної системи України та які Компанія
використовує у своїй господарській діяльності, належить уряду України. Згідно зі Статтею 73
Господарського кодексу України власність державного підприємства належить державі і
закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного
управління.
Таким чином, майно юридично залишалося у власності уряду. Проте, по суті, відносини між
Компанією та урядом передбачають право використання відповідних об’єктів протягом
необмеженого часу (до їх повної амортизації, зносу або руйнування – в уряду не залишається
жодних елементів ризику, пов’язаного із залишковою вартістю активів наприкінці їх строку
корисної експлуатації) та отримання економічних вигод від користування активами. З огляду на
це Компанія визнала ці об’єкти основних засобів та незавершеного будівництва у своїй
фінансовій звітності.

34

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«УКРЕНЕРГО»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
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6.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Будівлі та
споруди

Виробниче
обладнання

Офісне
обладнання
та транспортні засоби

5,223,069

8,885,488

1,486,508

(2,583,137)
1,194,805
724,508
(15,063)

(1,022,165)
121,608
5,015
(47,256)

Незавершене
будівництво

Усього

11,065,269

26,660,334

Первісна вартість
Станом на 1 січня
2018 року
Перекласифікація
Надходження
Внутрішні переміщення
Вибуття
Станом на 31 грудня
2018 року
Надходження
Внутрішні переміщення
Вибуття
Збитки від знецінення в
результаті переоцінки
Дооцінка
Станом на 31 грудня
2019 року

3,605,302
87,778
18,664
(110,239)

8,824,574

8,206,601

543,710

116,758
521,803
(123,204)

411,271
2,980,044
(30,488)

60,202
66,773
(21,095)

(1,494,336)
15,390,464

(1,613,224)
10,690,233

(59,382)
51,210

2,221,197
(748,187)
(5,125)

12,533,154
2,454,816
(3,568,620)
(2,928)
-

3,625,388
(177,683)

30,108,039
3,043,047
(177,715)
(3,166,942)
26,131,907

23,236,059

20,644,437

641,418

11,416,422

55,938,336

505,373

2,958,012

263,077

134,759

3,861,221

1,195,705

(1,207,181)

11,476

-

-

40,424
(47,548)

-

Накопичена амортизація та
збитки від зменшення
корисності
Станом на 1 січня
2018 року
Перекласифікація
Амортизаційні нарахування за
рік
Вибуття
Станом на 31 грудня
2018 року
Амортизаційні нарахування за
рік
Вибуття
Вибуття накопиченої
амортизації в результаті
переоцінки
Збитки від знецінення
Станом на 31 грудня
2019 року

391,311
(35,687)

2,056,702

376,566
(15,007)

2,112,390

267,429

134,759

808,301
(98,242)

4,571,280

433,860
(42,707)

480,187
(25,240)

53,163
(19,933)

-

967,210
(87,880)

(2,366,536)
-

(2,463,670)
-

(272,203)
-

45,276

(5,102,409)
45,276

81,319

103,667

28,456

180,035

393,477

Станом на 31 грудня
2018 року

6,767,872

6,094,211

276,281

12,398,395

25,536,759

Станом на 31 грудня
2019 року

23,154,740

20,540,770

612,962

11,236,387

55,544,859

Чиста балансова вартість
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Переоцінка
Компанія залучила професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості
своїх основних засобів станом на 31 липня 2019 року. Справедлива вартість була визначена на
основі амортизованої вартості заміщення з використанням дохідного методу для визначення
економічного знецінення або ринкових даних відповідно до Міжнародних стандартів оцінки.
Беручи до уваги характер основних засобів Компанії, справедлива вартість визначалася з
використанням залишкової вартості заміщення спеціалізованих активів, і на основі використання
ринкових доказів для неспеціалізованих активів. Метод залишкової вартості заміщення
базується на аналізі вартості відтворення або заміни об’єктів основних засобів, з коригуванням
на фізичний, функціональний чи економічний знос і старіння. Залишкова вартість заміщення
оцінювалася на основі внутрішніх джерел та аналізу наявної інформації про ринок для
аналогічних об’єктів основних засобів (опублікованої інформації, каталогів, статистичних даних
тощо), а також галузевих експертів і постачальників.
У результаті проведення переоцінки основних засобів Компанія відобразила загальну дооцінку в
сумі 28,067,374 тисячі гривень (у тому числі 3,166,942 тисячі гривень уцінки в складі інших
операційних витрат та 31,234,316 тисяч гривень дооцінки у складі іншого сукупного доходу).
Капіталізовані відсотки
Протягом року, який закінчився 31 грудня 2019 року, сума надходжень незавершеного
будівництва включала капіталізовані відсотки у сумі 187,884 тисячі гривень (2018:
242,911 тисяч гривень).
7.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

31 грудня
2019 року
За послуги з передачі електричної енергії та послуги диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління
За врегулювання небалансів електричної енергії
За участь у балансуючому ринку
Торгова дебіторська заборгованість від інших підприємств

За вирахуванням: Очікувані кредитні збитки від зменшення корисності
торгової дебіторської заборгованості від Державного підприємства
«Енергоринок»
За вирахуванням: Очікувані кредитні збитки від зменшення корисності
торгової дебіторської заборгованості від інших підприємств

Усього

31 грудня
2018 року
(скориговано,
Примітка 4)

3,586,033
2,489,281
948,337
126,756

1,493,878
32,240

7,150,407

1,526,118

(1,675,260)

(1,313,365)

(1,547,214)

(17,453)

(3,222,474)

(1,330,818)

3,927,933

195,300

Для клієнтів Компанії не застосовуються кредитні ліміти. Середній кредитний період,
встановлений для клієнтів Компанії, не перевищував 30 днів. На дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги, що не була виплачена в рамках кредитного періоду, відсотки не
нараховуються.
Оцінка очікуваних кредитних збитків є функцією визначення ймовірності дефолту, рівня збитків
у випадку дефолту (тобто величини збитків у випадку настання дефолту) та ризику понесення
збитків у випадку дефолту. Оцінка ймовірності дефолту та рівня збитків у випадку дефолту
базується на історичних даних, скоригованих з використанням прогнозної інформації та
затверджується Протоколом Правління Компанії. Ризик понесення збитків у випадку дефолту
для фінансових активів являє собою валову балансову вартість активів на звітну дату.
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Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років прострочена, але не знецінена дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги за строками непогашення була представлена таким
чином:
31 грудня
2019 року
До трьох місяців
Від трьох до шести місяців
Від шести до дванадцяти місяців
Більше одного року
Усього

31 грудня
2018 року

1,363,811
133,365
52
-

9
430
506

1,497,228

945

Керівництво вважає, що дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги буде сплачена
протягом дванадцяти місяців і не потребує додаткових резервів.
Інформація про рух очікуваних кредитних збитків дебіторської заборгованості за товари,
роботи, послуги за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, була представлена
таким чином:
2019
Залишок на початок року

2018

1,330,818

Нарахування у звіті про фінансові результати, чиста сума

1,305,980

1,891,656

Залишок на кінець року

3,222,474

24,838
1,330,818

Аналіз кредитної якості дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 31 грудня
2019 року представлений таким чином:

31 грудня 2019 року

Дебіторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Коефіцієнт очікуваних
кредитних збитків
Очікувані кредитні
збитки за весь період

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – кількість днів
прострочки
Не
прострочена
1-90
91-180 181-270 271-365
>365
Всього

2,942,808 2,203,258

317,556

623,681

17%

38%

58%

100%

512,103

839,447

184,191

623,681

400 1,062,704

87%

7,150,407

100%

348 1,062,704

3,222,474

Протягом 2018 року та першого півріччя 2019 року, до реформи ринку електроенергії в Україні,
Компанія надавала послуги лише Державному підприємству «Енергоринок» (Примітка 2).
Станом на 31 грудня 2018 року дебіторська заборгованість від даного підприємства складала
1,493,878 тисяч гривень, і були нараховані очікувані кредитні збитки в сумі 1,313,365 тисяч
гривень.
У зв’язку з введенням нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року дебіторську
заборгованість від Державного підприємства «Енергоринок» у повному обсязі знецінено, так як,
за оцінками менеджменту, контрагент, скоріш за все, не зможе здійснити виплати своїм
кредиторам.
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8.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ
31 грудня
2018 року
(скориговано,
Примітка 4)

31 грудня
2019 року
Аванси видані за електричну енергію
Компенсаційні виплати по «зеленому тарифу»
Аванси видані за товари, роботи та послуги

9.

444,183
358,862
138,281

4,097

941,326

4,097

За вирахуванням: Резерв на знецінення від зменшення корисності
дебіторської заборгованості за виданими авансами

(114,776)

Усього

826,550

4,097

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ
31 грудня
2019 року
Грошові
Грошові
Грошові
Грошові

кошти
кошти
кошти
кошти

на поточних рахунках в банках
на депозитних рахунках в банках
на цільових рахунках
в касі

Усього

31 грудня
2018 року

2,353,297
597,922
21

1,036,638
874,461
413,295
24

2,951,240

2,324,418

10. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Зареєстрований статутний/акціонерний капітал

Кількість
простих акцій

Статутний /
акціонерний
капітал

Неоплачений
капітал
(ефект корпоратизації)
-

31 грудня 2018 року

-

1,226,355

31 грудня 2019 року

37,160,209

37,160,209

(35,933,854)

Усього
1,226,355
1,226,355

Станом на 31 грудня 2018 року Компанія була зареєстрована у формі державного підприємства
у відповідності до визначення, передбаченого законодавством України. Станом на 31 грудня
2018 року зареєстрований статутний капітал Компанії становив 1,226,355 тисяч гривень.
29 липня 2019 року в результаті реорганізації (Примітка 1) і перетворення Компанії на Приватне
акціонерне товариство (корпоратизація), було зареєстровано акціонерний капітал Компанії в
сумі 37,160,209 тисяч гривень, що складається з 37,160,209 простих іменних акцій номінальною
вартістю 1,000 гривень.
Вартість акцій «НЕК «Укренерго» була оцінена шляхом залучення незалежного оцінювача
відповідно до правил, розроблених для оцінки акцій Фондом державного майна України.
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Акції Компанії не підлягають відчуженню, не зареєстровані на біржі та не є предметом торгів на
ринку. Формальним власником Компанії є Міністерство фінансів України, якому належать права
на 100% акціонерного капіталу Компанії (до 29 липня 2019 року – Міністерство палива та
енергетики України). «НЕК «Укренерго» є правонаступником державного підприємства.
Неоплачений капітал – ефект корпоратизації
Оцінка вартості акцій «НЕК «Укренерго» відбувалася із залученням незалежного оцінювача,
який провів оцінку справедливої вартості активів та зобов’язань Компанії відповідно до правил
оцінки акцій розроблених фондом державного майна України. Проведення справедливої оцінки
необоротних активів вимагається правилами корпоратизації, щоб уряд мав змогу визначити
вартість акціонерного капіталу нового суб’єкта господарювання. Оскільки новий суб’єкт, яким
стало «НЕК «Укренерго», є продовженням існуючого бізнесу, активів та зобов’язань попередньої
юридичної особи, то зазначена вище справедлива вартість активів та зобов’язань не могла бути
відображена у фінансовій звітності Компанії. Відповідно, вплив формування статутного капіталу
нової компанії було показано як ефект корпоратизації у сумі 35,933,854 тисячі гривень, який
призвів до виникнення неоплаченого капіталу. Даний елемент власного капіталу було
розраховано як різницю між вартістю акціонерного та раніше зареєстрованого капіталу Компанії
до її перетворення.
Додатковий капітал
Додатковий капітал являє собою вартість основних засобів та інших активів, переданих урядом
України безоплатно у власність Компанії.
Як зазначено в Примітці 4, з 1 січня 2019 року Компанія змінила облікову політику та
представлення звіту про фінансовий стан. Це призвело до рекласифікації додаткового капіталу
в сумі 190,106 тисяч гривень до складу нерозподіленого прибутку Компанії.
Резерв переоцінки
Згідно нової облікової політики Компанії, як зазначено в Примітці 4, 31 грудня 2019 року
Компанія перейшла на модель переоцінки для основних засобів. Справедлива вартість була
визначена зовнішнім незалежним оцінювачем. Чистий ефект дооцінки на 31 грудня 2019 року
склав 25,614,081 тисячу гривень, за вирахуванням ефекту податку на прибуток, та був
відображений у резерві переоцінки.
Резервний капітал
Для покриття збитків Компанії від провадження господарської діяльності формує резервний
капітал у розмірі 15% статутного капіталу Компанії. До досягнення цього розміру резервного
капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку
Компанії за рік.
Загальна сума відрахувань за 2019 рік склала 93,205 тисяч гривень (2018: нуль).
Обов’язкове відрахування частки прибутку до державного бюджету
Протягом періоду з 1 січня по 29 липня 2019 року Компанією, як державним підприємством
нараховано та сплачено до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі 90% на
підставі частини 1 статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 «Про
затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку
(доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» у чинній редакції.
За рік, який закінчився 31 грудня 2019 року частина чистого прибутку, нарахована Компанією
до сплати до державного бюджету склала 905,064 тисячі гривень та погашена у ІІІ кварталі
2019 року в повному обсязі шляхом зарахування переплати у сумі 407,023 тисячі гривень та
сплати грошовими коштами у сумі 498,041 тисяча гривень.
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Дивіденди
З 29 липня 2019 року Компанією змінено організаційно-правову форму з державного
підприємства на приватне акціонерне товариство. Відповідно до частини 5 статті 11 Закону
України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року №185-V у
чинній редакції (далі – «Закон 185») визначено, що Господарська організація, у статутному
капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов’язана
спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України.
Станом на 31 грудня 2019 року не була затверджена постанова Кабінету Міністрів України, яка б
визначала частку чистого прибутку на 2019 рік, що розподілятиметься як дивіденди. За
відсутності такої постанови Компанія нарахувала забезпечення під виплату дивідендів в розмірі
559,229 тисяч гривень, що було розраховано як 30% від чистого прибутку за 2019 рік,
відповідно до положень Закону України «Про управління об’єктами державного майна» № 185-V
від 21 вересня 2006 року.
11. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
Цільове фінансування це фінансування отримане з державного бюджету та від контрагентів для
будівництва нових високовольтних ліній електропередачі і реконструкцію певних активів, що
обліковується як доходи майбутніх періодів.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, доходи майбутніх періодів були представлені таким
чином:

31 грудня
2019 року
Цільове фінансування (довгострокова частка доходів майбутніх
періодів)
Доходи майбутніх періодів, що будуть реалізовані в наступному періоді
Усього

31 грудня
2018 року
(скориговано,
Примітка 4)

1,012,831
33,889

872,168
46,139

1,046,720

918,307

Інформація про рух цільового фінансування за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018
років, була представлена таким чином:

2019
На 1 січня

918,307

Отримане фінансування
Амортизовано протягом року

164,570
(36,157)

На 31 грудня

1,046,720
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12. ПЕНСІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Державний пенсійний план із визначеними внесками
Працівники Компанії мають право на отримання пенсії від уряду відповідно до пенсійного
законодавства України. Загальна сума витрат за внесками до Державного пенсійного фонду
України, відображена у звіті про фінансовий результат (інший сукупний дохід) за рік, який
закінчився 31 грудня 2019 року, становила 378,563 тисячі гривень (2018: 362,188 тисяч
гривень).
Пенсійні зобов’язання зі встановленими виплатами
Компанія також зобов’язана компенсувати Державному пенсійному фонду України суми пенсій,
виплачуваних певним групам її колишніх працівників, які працювали у небезпечних для
здоров’я умовах праці як визначено законодавством, і, відповідно, одержали право виходу
та одержання пенсії раніше встановленого пенсійним законодавством віку. Ці додаткові
зобов’язання відшкодовуються Компанією згідно із щомісячними нарахуваннями, які здійснює
Державний пенсійний фонд України. Окрім того, Компанія включає до пенсійних планів із
визначеними внесками одноразові виплати за вислугу років працівникам, які пропрацювали
тривалий час і виходять на пенсію, та інші ювілейні виплати.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, теперішня вартість незабезпечених фондами
зобов’язань за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами працівникам становила
572,281 тисячу гривень та 334,496 тисяч гривень, відповідно.
Узгодження залишків теперішньої вартості зобов’язань за пенсійними та іншими
довгостроковими виплатами працівникам за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років,
було представлене таким чином:
2019
Залишок на початок року

334,496

Вартість поточних послуг
Витрати з відсотків (Примітка 23)
Актуарні (вигоди)/збитки, визнані у складі інших сукупних доходів
Актуарні (вигоди)/збитки, визнані у складі фінансового результату
Дохід від секвестру
Вигоди, виплачені протягом року
Залишок на кінець року

35,470
47,617
179,748
243
(17,049)
(8,244)
572,281

2018
336,520
20,178
42,065
(52,778)
(11,489)
334,496

Зобов’язання за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами працівникам станом на
31 грудня 2019 та 2018 років були представлені в звіті про фінансовий стан наступним чином:
31 грудня
2019
Довгострокові зобов’язання*
Короткострокові зобов’язання*
Усього

*

31 грудня
2018

551,432
20,849

316,709
17,787

572,281

334,496

В звіті про фінансовий стан Компанії, довгострокові зобов’язання відображено в рядку 1505 «Пенсійні
зобов’язання», а короткострокові зобов’язання відображено в рядку 1660 «Поточні забезпечення».
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Суми, визнані у звіті про фінансові результати (інший сукупний дохід) стосовно цих пенсійних
планів зі встановленими виплатами, були представлені таким чином:
2019

2018

Витрати з відсотків (Примітка 23)
Вартість поточних послуг
Актуарні (вигоди)/збитки, визнані у складі фінансового результату
Прибуток від секвестру

47,617
35,470
243
(17,049)

42,065
20,178
-

Усього

66,281

62,243

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2019 року, Компанія відобразила у статті інших
сукупних (збитків)/доходів актуарні збитки у сумі 179,748 тисяч гривень, які були отримані,
головним чином, у результаті змін в актуарних припущеннях (2018: прибуток у сумі 52,778
тисяч гривень).
Основні припущення, використані для цілей актуарної оцінки станом на 31 грудня 2019 та
2018 років, були представлені таким чином:
31 грудня
2019 року
Ставка дисконтування
Очікуваний рівень зростання заробітної плати
Плинність кадрів

31 грудня
2018 року

10.3%
11.4%
4.5%

15.0%
11.2%
4.5%

Очікувана тривалість життя визначалася на основі даних, опублікованих Державною службою
статистики України на 2016 рік.
Для визначення ставки дисконтування керівництво використовує ринкову дохідність
корпоративних облігацій високої якості станом на кінець звітного періоду, скориговану на
очікуваний вплив різниці за строками. Рівні зростання заробітної плати базуються на
очікуваннях керівництва щодо зростання заробітної плати у майбутньому.
13. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Прибуток Компанії є базою оподаткування податком на прибуток підприємств. Протягом років,
які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, прибуток Компанії оподатковувався податком на
прибуток підприємств в Україні за ставкою 18%.
Компоненти витрат з податку на прибуток для Компанії протягом років, які закінчилися
31 грудня 2019 та 2018 років, були представлені таким чином:

2019
Поточний податок на прибуток
(Витрати)/дохід з відстроченого податку на прибуток
Усього витрат з податку на прибуток

1,693,052
(1,239,021)
454,031
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Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на встановлену ставку податку на
прибуток, та витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та
2018 років, було представлене таким чином:

2019
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток за встановленою податковою ставкою у
розмірі 18%
Вплив витрат, які не вираховуються для визначення оподатковуваного
прибутку
Усього витрат з податку на прибуток

2018
(скориговано,
Примітка 4)

2,318,126

3,222,413

417,263

580,034

36,768

39,654

454,031

619,688

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відстрочені податкові активи та зобов’язання виникали
за такими статтями:

31 грудня
2019 року
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Зобов’язання за пенсійними та іншими довгостроковими виплатами
працівникам
Резерви під витрати по судових справах
Резерви за неотриманими документами (нараховані витрати)
Відстрочені податкові активи
Основні засоби та нематеріальні активи

31 грудня
2018 року
(скориговано,
Примітка 4)

625,269

257,674

3,753
13,462
277,623

38,763
-

920,107

296,437

(5,153,508)

Відстрочене податкове зобов’язання

(148,624)

(5,153,508)

Чисті відстрочені податкові (зобов’язання)/активи

(148,624)

(4,233,401)

147,813

Відстрочені податкові зобов’язання з податку на прибуток значно збільшилися у зв’язку з
переоцінкою основних засобів на 31 грудня 2019 року. Дооцінка була зменшена на ефект
податку на прибуток.
Інформація про рух відстрочених податків за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та
2018 років, була представлена таким чином:

2019
Чисті відстрочені податкові активи станом на початок року
Доходи/(витрати) з відстроченого податку на прибуток за рік, визнані
у складі фінансового результату
Витрати з відстроченого податку на прибуток за рік, визнані у складі
інших сукупних доходів
Чисті відстрочені податкові (зобов’язання)/активи станом на
кінець року
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147,813

1,239,021

2018
(скориговано,
Примітка 4)
173,938

(26,125)

(5,620,235)

-

(4,233,401)

147,813
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14. КРЕДИТИ
Валюта
Міністерство фінансів
Міністерство фінансів
Міністерство фінансів
Міністерство фінансів
№20090117
Міністерство фінансів
Міністерство фінансів
Міністерство фінансів
Міністерство фінансів
Міністерство фінансів

України,
України,
України,
України,

№
№
№
№

4868-UA
24668-UA
40147-UA
FIN 31.143 SEPARIS

України,
України,
України,
України,
України,

№
№
№
№
№

37598
8462-UA
27406
2006 66 537
TF017661

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Долари США
Євро
Євро

2,891,814
2,356,457
2,212,642

3,706,005
2,840,199
2,877,196

Євро
Євро
Долари США
Євро
Євро
Долари США

1,916,476
1,466,853
1,413,589
426,323
293,229
11,413

1,902,848
2,347,537
815,277
322,411
6,033

12,988,796

14,817,506

Усього кредитів

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років нараховані відсотки на кредити складали 113,467 та
139,401 тисячу гривень відповідно (Примітка 16).
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років кредити за періодами погашення були представлені
таким чином:
31 грудня
2019 року
Довгострокові кредити банків
Короткострокові кредити банків*
Поточна частина за довгостроковими кредитами
Усього
*

31 грудня
2018 року

4,627,263
7,952,427
409,106

4,889,841
9,752,048
175,617

12,988,796

14,817,506

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років частина довгострокових кредитів в сумі 6,943,987 та 8,428,552
тисячі гривень були рекласифіковані у поточні зобов’язання через невиконання Компанією фінансових
умов.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років ефективні відсоткові ставки, розраховані на основі
базових змінних відсоткових ставок, були представлені таким чином:
31 грудня
2019 року
Міністерство
Міністерство
Міністерство
Міністерство
Міністерство
Міністерство
Міністерство
Міністерство
Міністерство

фінансів
фінансів
фінансів
фінансів
фінансів
фінансів
фінансів
фінансів
фінансів

України,
України,
України,
України,
України,
України,
України,
України,
України,

№
№
№
№
№
№
№
№
№

4868-UA
24668-UA
40147-UA
FIN 31.143 SEPARIS №20090117
37598
8462-UA
27406
2006 66 537
TF017661
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4.01%
2.62%
3.19%
2.46%
3.33%
6.03%
4.17%
2.77%
2.69%

31 грудня
2018 року
4.92%
2.59%
2.80%
2.50%
2.80%
5.27%
2.79%
2.79%
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Міністерство фінансів України, кредит № 4868-UA
У 2007 році між урядом України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку («МБРР»)
була укладена довгострокова кредитна угода № 4868-UA на загальну суму 200,000 тисяч
доларів США для реалізації Проекту з передачі електроенергії. Угода про субкредитування між
Компанією та Міністерством фінансів України була укладена 23 серпня 2007 року. Цей кредит
має плаваючу відсоткову ставку, яка визначається на основі 6 міс. ЛІБОР + змінний спред, а
також маржу у розмірі 2.00% до сплати Міністерству фінансів України. Станом на 31 грудня
2019 року невикористаний залишок за кредитом відсутній (2018: 6,178 тисяч доларів США або
171,058 тисяч гривень). Кредит підлягає погашенню згідно з графіком погашення, визначеним
угодою, починаючи із 15 березня 2013 року до 15 вересня 2027 року.
Згідно з умовами кредитної угоди із МБРР Компанія, окрім іншого, зобов’язана дотримуватись
таких спеціальних коефіцієнтів:
а)

коефіцієнт обслуговування боргу повинен бути не менше, ніж 1.50;

б)

кошти із внутрішніх джерел в еквіваленті, не меншому за 25% від середньорічних
капітальних витрат Компанії, понесених або які планується понести для цього року,
попереднього фінансового року та наступних п’яти фінансових років («коефіцієнт
самофінансування»).

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія підтримувала коефіцієнт обслуговування боргу на рівні
3.41 (2018: 0.13), та коефіцієнт самофінансування становив 82.2% (2018: -11%).
Розрахунок коефіцієнту на 31 грудня 2019 року відбувся згідно з іншою формулою ніж на
31 грудня 2018 після уточнень методології розрахунку з представниками МБРР після дати
затвердження звітності за 2018 рік.
На 31 грудня 2019 коефіцієнт обслуговування боргу розраховується як сума монетарних доходів
від операційної діяльності, мінус монетарні витрати від операційної діяльності, поділена на
загальну суму погашення кредитів, плюс відсотки, сплачені за рік. На 31 грудня 2018
розрахунок відбувався за вирахуванням коштів (у чисельнику) спрямованих на капітальні
витрати, що пояснює різницю у значеннях коефіцієнту.
Відповідно, станом на 31 грудня 2018 року Компанія не дотрималася вимог щодо коефіцієнту
покриття обслуговування боргу. Згідно із загальними умовами договору із МБРР про надання
кредитів, у випадку невиконання будь-якого із зобов’язань за договором, включно з
фінансовими умовами, МБРР може призупинити подальші виплати за всіма своїми кредитами
та/або вимагати від Компанії повного погашення усіх непогашених сум за кредитами. Станом на
31 грудня 2018 року керівництво Компанії класифікувало цей кредит як короткостроковий через
невиконання Компанією спеціальних умов кредитного договору.
Міністерство фінансів України, кредит № 37598
У 2008 році між урядом України та ЄБРР була укладена довгострокова кредитна угода № 37598
на загальну суму 150,000 тисяч євро для реалізації Проекту з будівництва високовольтної лінії
750 кВ Рівненська АЕС-Київська. Угода про субкредитування між Компанією та Міністерством
фінансів України була укладена 7 грудня 2007 року. Цей кредит має плаваючу відсоткову
ставку, яка розраховується на основі ставки 6 міс. ЄВРІБОР+1.00%, а також маржа у розмірі
2.00% до сплати Міністерству фінансів України. Окрім того, Компанія повинна сплачувати
комісію у розмірі 0.50% від невикористаного залишку кредиту. Станом на 31 грудня 2019 року
невикористаний залишок за кредитом становив 40 тисяч євро або 1,057 тисяч гривень (2018:
4,178 тисяч євро або 132,497 тисяч гривень). Кредит підлягає погашенню рівними частинами
кожні півроку від 15 травня 2011 року до 15 листопада 2022 року.
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Згідно з умовами кредитної угоди із ЄБРР Компанія, окрім іншого, зобов’язана дотримуватись
таких спеціальних коефіцієнтів:
а)

коефіцієнт покриття обслуговування боргу (розраховується як сума потоків грошових
коштів від операційної діяльності, плюс сплачені відсотки, мінус капітальні витрати,
поділена на загальну суму погашених кредитів, плюс відсотки, сплачені за рік) повинен
бути не менше, ніж 1.20;

б)

коефіцієнт ліквідності, що розраховується як співвідношення оборотних активів до
короткострокових зобов’язань, повинен підтримуватися на рівні не менше, ніж 1.10; та

в)

коефіцієнт співвідношення боргу до ЕВІТDA повинен підтримуватися на рівні не більше, ніж
3.00.

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія підтримувала коефіцієнти на таких рівнях: коефіцієнт
покриття обслуговування боргу на рівні 1.42 (2018: 0.13), коефіцієнт співвідношення оборотних
активів до поточних зобов’язань на рівні 0.90 (2018: 3.51), коефіцієнт боргу до EBITDA 4.07
(2018: 3.45).
Відповідно, станом на 31 грудня 2019 року Компанія не дотрималася вимог щодо коефіцієнту
ліквідності та коефіцієнту співвідношення боргу до EBITDA. Станом на 31 грудня 2018 Компанія
не дотрималася вимог щодо коефіцієнтів покриття обслуговування боргу та коефіцієнту
співвідношення боргу до ЕВІТDA. Згідно із умовами договору із ЄБРР, у випадку невиконання
будь-якого із зобов’язань за договором, включно з фінансовими умовами, ЄБРР може
призупинити подальші виплати за кредитом та/або вимагати від Компанії повного повернення
усіх непогашених сум.
Таким чином станом на 31 грудня 2019 та 2018 років керівництво Компанії класифікувало цей
кредит як короткостроковий через невиконання Компанією спеціальних умов кредитного
договору.
Міністерство фінансів України, кредит № 40147-UA
У 2010 році між урядом України та ЄБРР була укладена довгострокова кредитна угода № 40147
на загальну суму 175,000 тисяч євро для цілей реалізації Проекту з будівництва високовольтної
лінії 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська. Угода про субкредитування між Компанією та
Міністерством фінансів України була укладена 18 листопада 2010 року. Цей кредит має
плаваючу відсоткову ставку, яка розраховується на основі ставки 6 міс. ЄВРІБОР+1.00%, а
також маржу у розмірі 2.00% до сплати Міністерству фінансів України. Окрім того, Компанія
повинна сплачувати комісію у розмірі 0.50% від невикористаного залишку кредиту. Станом на
31 грудня 2019 року невикористаний залишок за кредитом становив 25,512 тисяч євро або
674,070 тисяч гривень (2018: 47,353 тисячі євро або 1,501,758 тисяч гривень). Кредит підлягає
погашенню рівними частинами кожні півроку від 20 квітня 2014 року до 20 жовтня 2025 року.
Згідно з умовами кредитної угоди із ЄБРР Компанія, окрім іншого, зобов’язана дотримуватись
таких спеціальних коефіцієнтів:
а)

коефіцієнт покриття обслуговування боргу (розраховується як сума потоків грошових
коштів від операційної діяльності, плюс сплачені відсотки, мінус капітальні витрати,
поділена на загальну суму погашених кредитів, плюс відсотки, сплачені за рік) повинен
бути не менше, ніж 1.20;

б)

коефіцієнт ліквідності, що розраховується як співвідношення оборотних активів до
короткострокових зобов’язань, повинен підтримуватися на рівні не менше, ніж 1.10; та

в)

коефіцієнт співвідношення боргу до ЕВІТDA повинен підтримуватися на рівні не більше,
ніж 3.00.

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія підтримувала коефіцієнти на таких рівнях: коефіцієнт
покриття обслуговування боргу на рівні 1.42 (2018: 0.13), коефіцієнт співвідношення оборотних
активів до поточних зобов’язань на рівні 0.90 (2018: 3.51), коефіцієнт боргу до EBITDA 4.07
(2018: 3.45).
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Відповідно, станом на 31 грудня 2019 року Компанія не дотрималася вимог щодо коефіцієнту
ліквідності та коефіцієнту співвідношення боргу до EBITDA. Станом на 31 грудня 2018 Компанія
не дотрималася вимог щодо коефіцієнтів покриття обслуговування боргу та коефіцієнту
співвідношення боргу до ЕВІТDA. Згідно із загальними умовами договору із ЄБРР, у випадку
невиконання будь-якого із зобов’язань за договором, включно з фінансовими умовами, ЄБРР
може призупинити подальші виплати за кредитом та/або вимагати від Компанії повного
повернення усіх непогашених сум.
Таким чином станом на 31 грудня 2019 та 2018 років керівництво Компанії класифікувало цей
кредит як короткостроковий через невиконання Компанією спеціальних умов кредитного
договору.
Міністерство фінансів України, кредит № 24668-UA
У 2008 році між урядом України та Європейським інвестиційним банком («ЄІБ») була укладена
довгострокова кредитна угода № 24668-UA на загальну суму 150,000 тисяч євро для реалізації
Проекту будівництва високовольтної лінії 750 кВ Рівненська АЕС-Київська. Угода про
субкредитування між Компанією та Міністерством фінансів України була укладена
8 жовтня 2008 року. Цей кредит має плаваючу відсоткову ставку, яка визначається на основі
6 міс. ЄВРІБОР +0.787%, а також маржу у розмірі 2.00% до сплати Міністерству фінансів
України. Окрім того, Компанія повинна сплачувати комісію у розмірі 0.10% від невикористаного
залишку кредиту. Станом на 31 грудня 2019 року невикористаний залишок становив
47,550 тисяч євро або 1,256,366 тисяч гривень (2018: 52,550 тисяч євро або 1,666,578 тисяч
гривень). Перший транш за цим кредитом був отриманий Компанією у 2012 році. Кожен транш
кредиту підлягає погашенню рівними частинами кожні півроку протягом 12 років після 3-ї
річниці отримання траншу. Кінцевою датою погашення цього кредиту є 20 лютого 2035 року.
Міністерство фінансів України, кредит # FIN 31.143 SEPARIS №20090117
У 2011 році між урядом України та ЄІБ була укладена довгострокова кредитна угода # FIN
31.143 SEPARIS №20090117 на загальну суму 175,000 тисяч євро для цілей реалізації проекту
будівництва високовольтної лінії 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська. 2 липня 2012 року Компанія
і Міністерство фінансів України підписали договір про субкредитування. За цим кредитом
встановлена плаваюча процентна ставка, яка розраховується на основі ставки
6 міс. ЄВРІБОР+0.70%, а також маржа у розмірі 2.00% до виплати на користь Міністерства
фінансів України. Окрім того, Компанія сплачує комісію у розмірі 0.10% від невикористаної суми
кредиту. Станом на 31 грудня 2019 року залишок невикористаної суми становив 102,300 тисяч
євро або 2,702,971 тисячу гривень (2018: 115,000 тисяч євро або 3,851,974 тисячі гривень).
Кредитні угоди з ЄІБ # FIN 31.143 SEPARIS №20090117 та № 24668-UA містять положення про
крос-дефолт з посиланням на фінансові угоди ЄБРР та ЄС. З урахуванням того факту, що станом
на 31 грудня 2019 року Компанія не дотрималася спеціальних умов по кредитних угодах з ЄБРР
№ 37598 та № 40147-UA, і дані кредити були класифіковані як короткострокові, кредитні угоди
по ЄІБ були також класифіковані як короткострокові через невиконання положення про кросдефолт.
Міністерство фінансів України, кредит # 2006 66 537
У 2011 році між урядом України та банком Kreditanstalt für Wiederaufbau (Німеччина) була
укладена довгострокова кредитна угода # 2006 66 537 на загальну суму 65,500 тисяч євро для
реалізації Проекту підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізації підстанцій).
10 липня 2012 року Компанія і Міністерство фінансів України підписали договір про
субкредитування.
У 2015 році відповідно до листа-доповнення до Кредитної угоди загальну суму кредиту
зменшено до 40,500 тисяч євро. Кредит має фіксовану відсоткову ставку у розмірі 0.75%. Також
сплачується маржа у розмірі 2.00%, яка належить до виплати на користь Міністерства фінансів
України. Крім того, Компанія сплачує комісію у розмірі 0.25% від невикористаної суми кредиту.
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Станом на 31 грудня 2019 року залишок невикористаної суми за кредитом становив
29,402 тисячі євро або 766,862 тисячі гривень (2018: 55,334 тисячі євро або 1,754,875 тисяч
гривень).
Міністерство фінансів України, кредит № 8462-UA
У 2015 році між урядом України та МБРР була укладена довгострокова кредитна угода № 8462UA на загальну суму 330,000 тисяч доларів США для реалізації Другого проекту з передачі
електроенергії. У відповідності до угоди про субкредитування між Компанією та Міністерством
фінансів України, яка була укладена 25 травня 2015 року, субкредитор перекредитував частину
коштів у сумі 327,494 тисячі доларів США. Цей кредит має плаваючу відсоткову ставку, яка
визначається на основі 6 міс. ЛІБОР + змінний спред. Окрім того, Компанія сплачує комісію у
розмірі 0.25% від невикористаної суми кредиту та маржу у розмірі 2.00% до сплати Міністерству
фінансів України. У травні 2019 року Позичальник та МБРР підписали Зміни до Угоди про
надання позики № 8462-UA, згідно з якими вони погодили зменшення суми кредитних коштів на
60,000,000 дол. США та продовження остаточного завершення Проекту з 30 червня 2020 року
до 29 червня 2022 року. Станом на 31 грудня 2019 року невикористаний залишок за кредитом
становив 201,843 тисячі доларів США або 4,780,885 тисяч гривень (2018: 298,049 тисяч доларів
США або 8,252,456 тисяч гривень). Кредит підлягає погашенню згідно з графіком погашення,
визначеним угодою, починаючи із 15 січня 2020 року до 15 липня 2032 року.
Міністерство фінансів України, кредит № TF017661
У 2015 році між урядом України та МБРР була укладена довгострокова кредитна угода
№ TF017661 на загальну суму 48,425 тисяч доларів США для реалізації Другого проекту з
передачі електроенергії. Угода про субкредитування між Компанією та Міністерством фінансів
України була укладена 25 травня 2015 року. Цей кредит має фіксовану відсоткову ставку у
розмірі 0.75%. Станом на 31 грудня 2019 року невикористаний залишок за кредитом становив
47,943 тисячі доларів США або 1,135,589 тисяч гривень (2018: 48,207 тисяч доларів США або
1,334,768 тисяч гривень). Кредит підлягає погашенню згідно з графіком погашення, визначеним
угодою, починаючи із 15 січня 2025 року до 15 липня 2034 року.
Згідно з умовами кредитних угод із МБРР №8462-UA та №TF017661 Компанія, окрім іншого,
зобов’язана дотримуватись таких спеціальних коефіцієнтів:
а)

коефіцієнт обслуговування боргу (розраховується як сума потоків грошових коштів від
операційної діяльності, плюс сплачені відсотки, мінус капітальні витрати, поділена на
загальну суму погашених кредитів, плюс відсотки, сплачені за рік) повинен бути не менше,
ніж 1.20;

б)

кошти із внутрішніх джерел в еквіваленті, не меншому за 25% від середньорічних
капітальних витрат Компанії, понесених або які планується понести для цього року,
попереднього фінансового року та наступних п’яти фінансових років («коефіцієнт
самофінансування»).

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія підтримувала коефіцієнт обслуговування боргу на рівні
3.41 (2018: 0.13), та коефіцієнт самофінансування становив 82.2% (2018: -11%).
Відповідно до загальних вимог кредитних угод МБРР, у разі невиконання будь яких положень і
умов, включно з фінансовими вимогами, МБРР може призупинити подальші виплати за
договором та/або вимагати повністю погасити непогашену суму. Станом на 31 грудня 2018 року
керівництво Компанії класифікувало ці кредити як короткострокові через невиконання
Компанією спеціальних умов кредитних договорів.
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Міністерство фінансів України, кредит № 27406
У 2016 році між урядом України та банком Kreditanstalt für Wiederaufbau (Німеччина) була
укладена довгострокова кредитна угода № 27406 на суму, яка не перевищує загальну суму у
150,000 тисяч євро для реалізації Проекту реконструкції підстанцій у східній частині України.
21 березня 2017 року Компанія і Міністерство фінансів України підписали договір про
субкредитування. Кредит підлягає погашенню згідно з графіком погашення, визначеним угодою,
до 30 грудня 2031 року. Відсоткова ставка за кредитом є фіксованою і становить 3.97% річних.
Окрім того, Компанія виплачуватиме маржу у розмірі 2.00% до сплати Міністерству фінансів
України. Станом на 31 грудня 2019 року невикористаний залишок за кредитом становив
133,865 тисяч євро або 3,536,975 тисяч гривень. Протягом 2018 року за цим кредитом вибірок
не було, відповідно, виплачувалась лише комісія за невикористані суми за кредитом.
Європейський банк реконструкції та розвитку, кредит # 49235
У липні 2019 році між Компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку була
укладена довгострокова кредитна угода на суму 149,000 тисяч євро для реалізації Проекту
модернізації мережі електропередачі (закупівля нових трансформаторів та модернізації
дванадцяти підстанцій у ключових регіонах України). Цей кредит має плаваючу відсоткову
ставку, яка розраховується на основі ставки ЄВРІБОР+1.00%, а також маржа у розмірі 1.00% до
сплати Міністерству фінансів України за надану державну гарантію під загальну суму кредиту.
Окрім того, Компанія повинна сплачувати комісію у розмірі 0.50% від невикористаного залишку
кредиту. Протягом 2019 року за цим кредитом вибірок не було.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відсоткові ставки за кредитами Компанії приблизно
дорівнювали переважним рівням дохідності для фінансових інструментів із практично
однаковими умовами та залишками до термінів погашення основної суми, а також валютами.
У таблиці нижче подано детальну інформацію щодо строків погашення, з урахуванням порушень
фінансових умов, за договорами довгострокових кредитів Компанії станом на 31 грудня 2019 та
2018 років. За всіма залишками кредитних коштів на відповідні дати Компанія не мала
безумовного права на пролонгацію строків погашення щонайменше на дванадцять місяців від
звітної дати. Внаслідок цього, зазначені кредити включено у таблиці внизу до категорії «До
погашення до дванадцяти місяців» разом з сумою відсотків та комісій за невикористаний ліміт за
наступний рік. Ця таблиця була складена з урахуванням недисконтованих потоків грошових
коштів від кредитів та включає потоки грошових коштів, які виникають як від основної суми
кредитів, так і відсотків.
31 грудня
2019 року
До погашення до дванадцяти місяців
До погашення після дванадцяти місяців
Усього потоків грошових коштів

31 грудня
2018 року

9,474,860
5,320,727

10,104,992
5,193,983

14,795,587

15,298,975

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років і до дати, коли ця фінансова звітність була затверджена
до випуску, Компанія не отримувала повідомлення про припинення подальшого фінансування
або повідомлення з вимогою про негайне погашення будь-яких вищезгаданих кредитів.
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15. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

31 грудня
2019 року
Кредиторська заборгованість за:
- врегулювання небалансів електричної енергії
- участь у балансуючому ринку
- придбання, будівництво, модернізацію, реконструкцію необоротних
активів
- компенсації за «зеленим тарифом»
Інше
Усього

31 грудня
2018 року
(скориговано,
Примітка 4)

2,565,839
1,210,060

-

541,188
296,332
119,033

632,043
70,621

4,732,452

702,664

Середній кредитний період за операціями придбання обладнання та послуг становить від 1 до
5 місяців (2018: від 6 до 8 місяців).
16. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

31 грудня
2019 року
Фінансові гарантії учасників ринку
Розрахунки за нарахованими вiдсотками за кредитами
Інше
Усього

31 грудня
2018 року
(скориговано,
Примітка 4)

176,475
113,467
45,121

26,377
139,401
94,005

335,063

259,783

17. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ

31 грудня
2019 року
Заборгованість за податком на прибуток
Заборгованість за податком на додану вартість
Інша
Усього

31 грудня
2018 року
(скориговано,
Примітка 4)

677,206
496,713
1,007

64,115
1,610

1,174,926

65,725

Поточна заборгованість за податками обґрунтована господарською діяльністю Компанії. Податок
на прибуток та податок на додану вартість Компанії розраховано згідно з податковим
законодавством України (законодавчо встановлена ставка податку на прибуток у 2018-2019
роках становить 18%, ставка податку на додану вартість у 2018-2019 роках – 20%).
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18. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на
31 грудня
2017 року
Нараховано
Використано /
сторновано
Станом на
31 грудня
2018 року
Нараховано
Використано /
сторновано
Станом на
31 грудня
2019 року

Виплата
відпусток

Додаткові
пенсійні
виплати

67,281

-

-

-

54,517

-

121,798

193,685

17,787

94,090

-

-

-

305,562

-

-

-

(54,517)

-

(223,561)

91,922

17,787

94,090

-

-

-

203,799

216,313

20,849

305,575

559,229

74,790

2,833

1,179,589

(199,761)

(17,787)

(319,133)

108,474

20,849

80,532

(169,044)

Матеріальне
заохочення

Виплата
дивідендів

-

559,229

Судові
витрати

-

Інші

-

74,790

-

Усього

-

2,833

(536,681)

846,707

Забезпечення на виплату дивідендів
Станом на 31 грудня 2019 року Компанія нарахувала забезпечення під майбутні виплати у 2020
році дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2019 році, перебуваючи в
організаційно-правовій формі приватного акціонерного товариства. Виплата дивідендів буде
здійснена не пізніше 1 липня 2020 року. Розмір забезпечень під майбутні виплати дивідендів
склав 559,229 тисяч гривень, розрахований за ставкою 30% від чистого прибутку за 2019 рік
(Примітка 10).
Забезпечення на виплату відпусток, на матеріальне заохочення, на додаткові пенсійні
виплати
Компанія створює забезпечення під короткострокові накопичувальні компенсовані періоди
відсутності та на виплату винагороди за підсумками роботи за рік згідно умов Колективного
договору, щодо яких у Компанії є конструктивне зобов’язання здійснити такі виплати в
результаті минулих подій. Витрати по створенню забезпечення на виплату винагороди за
підсумками роботи за рік включаються до витрат на персонал та відповідні соціальні
нарахування.
Забезпечення під судові витрати
Компанія виступає в якості відповідача в кількох судових процесах. Забезпечення за судовими
позовами є оцінкою керівництва ймовірних втрат, які можуть бути понесені в результаті
негативних судових рішень (Примітка 25).
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19. ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД ТА СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ,
ПОСЛУГ)
2019
Доходи від передачі електричної енергії та диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління
Доходи від врегулювання небалансів та балансування
Доходи від надання доступу до міждержавних ліній
Доходи від реалізації реактивної енергії
Усього

16,452,108
8,618,573
1,206,293
49,392

5,394,311
650,401
-

26,326,366

6,044,712

2019
Собівартість надання послуг з передачі електричної енергії
Собівартість надання послуг з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління
Собівартість врегулювання небалансів та балансування
Усього

2018

2018
(скориговано,
Примітка 4)

10,561,260

2,215,449

549,479
8,971,127

715,122
-

20,081,866

2,930,571

20. ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

2019
Закупівля електричної енергії для балансуючого ринку та
врегулювання небалансів
Компенсаційні виплати по «зеленому» тарифу
Збитки від знецінення основних засобів, в результаті переоцінки
Витрати на персонал
Зменшення корисності дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості
Розрахунки за електроенергію для компенсації технологічних втрат
Знос та амортизація
Ремонт та технічне обслуговування
Зменшення корисності дебіторської заборгованості за виданими
авансами
Забезпечення під судові та інші витрати
Інші податки
Збитки від знецінення капітальних інвестицій
Інші витрати
Усього

2018
(скориговано,
Примітка 4)

8,971,128
6,352,046
3,166,942
2,691,286

2,398,471

2,205,120
1,337,523
979,777
260,631

105,937
811,435
296,405

114,776
77,623
50,759
48,984
673,394

36,869
308,573

26,929,989

3,957,690

До складу інших витрат за 2019 рік входить винагорода аудитору за послуги, крім послуг з
обов’язкового аудиту, у сумі 180 тисяч гривень (2018: 1,972 тисячі гривень).
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21. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
2019
Відшкодування раніше списаної заборгованості
Доходи від операційних курсових різниць, чиста сума
Результати інвентаризації
Капіталізація матеріалів після списання
Дохід від безоплатно отриманих основних засобів
Дохід від реалізації запасів
Штрафи, пені, неустойки отримані
Дохід від секвестру за актуарними зобов'язаннями (Примітка 12)
Дохід від сторнування резерву під судові справи
Інші
Усього

2018

275,499
57,465
37,289
36,611
32,984
29,939
26,497
17,049
43,309

81,099
76,094
79,127
9,146
19,792
135,183
5,271
54,517
82,048

556,642

542,277

22. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ
2019
Доходи від неопераційних курсових різниць на кредитах, чиста сума
Доходи з відсотків за поточними рахунками у банках
Доходи з відсотків за депозитними рахунками у банках
Дохід від дисконту довгострокової заборгованості
Дохід від амортизації дисконту
Усього

2018

2,321,768
305,499
70,794
6,493
511

595,800
115,095
204,948
-

2,705,065

915,843

23. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
2019

2018

Витрати з відсотків за кредитами
Капіталізовані відсотки
Витрати з відсотків за зобов’язанням за пенсійними та іншими
довгостроковими виплатами працівникам (Примітка 12)
Витрати на амортизацію дисконту довгострокової заборгованості
Витрати з дисконту по правам оренди

469,868
(194,446)

523,575
(242,911)

47,617
14,394
2,525

42,065
-

Усього

339,958

322,729

24. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість
контролювати іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати значний
вплив або спільний контроль над іншою стороною у прийнятті фінансових та операційних
рішень. Розглядаючи кожний можливий взаємозв'язок між пов’язаними сторонами, увага
приділяється суті відносин, а не лише юридичній формі.
Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не завжди є доступними для непов’язаних
сторін, і умови та суми операцій між пов’язаними сторонами можуть не відповідати аналогічним
умовам та сумам операцій, які відбуваються між непов’язаними сторонами.
Стороною, яка має кінцевий контроль над Компанією, є уряд України в особі Міністерства
фінансів України – з 29 липня 2019 року (до 29 липня 2019 року – Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України) (акціонер Компанії). Пов’язаними сторонами Компанії є
провідний управлінський персонал та члени їх сімей, а також державні компанії та установи.
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Основними пов’язаними сторонами, з якими Компанія здійснювала господарські операції
протягом року, є: Державне підприємство «Енергоринок», Державне підприємство
«Гарантований покупець» (застоване 20 липня 2019 року), Державне підприємство
зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», Приватне акціонерне товариство
«Укргідроенерго», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Державний експортно-імпортний
банк України», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Приватбанк» та інші підприємства.
Провідний управлінський персонал протягом 2019 років складався в середньому із 5 членів
Правління (2018: 6 членів Правління). Компенсація провідному управлінському персоналу, що
включена до складу операційних витрат, включала заробітну плату і додаткові поточні премії та
становила 22,143 тисячі гривень (2018: 18,257 тисяч гривень).
Протягом 2019 року Компанія також понесла витрати на компенсаційну винагороду членам
Наглядової Ради в розмірі 8,818 тисяч гривень (2018: 761 тисяча гривень). В 2019 році
Наглядова Рада складалася в середньому з 6 осіб (2018: 5 осіб). Наглядова Рада почала
повноцінно функціонувати з жовтня 2018 року.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Компанія мала такі непогашені залишки за операціями
зі своїми основними пов’язаними сторонами, представленими державними підприємствами:
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Активи
Торгова дебіторська заборгованість
«Гарантований покупець»
Торгова дебіторська заборгованість
«Укрінтеренерго»
Торгова дебіторська заборгованість
Торгова дебіторська заборгованість
«Енергоринок»
Торгова дебіторська заборгованість

від Державного підприємства

1,025,366

-

321,899
797,477

3,598
-

11
606,924

180,513
-

2,751,677

184,111

358,862
197,471
186

-

556,519

-

719,462

1,299,451

430,428

413,295

745,828

124,117

481,883
80

64,151
464

Усього грошових коштів, розміщених в пов’язаних сторін

2,377,681

1,901,478

Усього активів від пов’язаних сторін

5,685,877

2,085,589

від Державного підприємства
від ПрАТ «Укргідроенерго»
від Державного підприємства
від інших пов’язаних сторін

Усього торгової дебіторської заборгованості від пов’язаних
сторін
Аванси видані Державному підприємству «Гарантований покупець»
Аванси видані ПрАТ «Укргідроенерго»
Аванси видані іншим пов’язаним сторонам
Усього авансів виданих пов’язаним сторонам
Грошові кошти та їхні еквіваленти, розміщені в АТ «Укргазбанк»
Грошові кошти на цільових рахунках, розміщених в АТ «Державний
експортно-імпортний банк України»
Грошові кошти та їхні еквіваленти, розміщені в АТ «Державний
ощадний банк України»
Грошові кошти та їхні еквіваленти, розміщені в АТ «Державний
експортно-імпортний банк України»
Грошові кошти та їхні еквіваленти, розміщені в ПАТ «Приватбанк»
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31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Зобов’язання
Торгова кредиторська заборгованість Державному підприємству
«Гарантований покупець»
Торгова кредиторська заборгованість ПрАТ «Укргідроенерго»
Торгова кредиторська заборгованість іншим пов’язаним сторонам

1,135,703
904,058
527,954

-

Усього кредиторської заборгованості перед пов’язаними
сторонами

2,567,715

-

Аванси отримані від ПрАТ «Укргідроенерго»
Аванси отримані від пов’язаних сторін
Кредити, отримані від Міністерства фінансів України (Примітка 14)
Нараховані відсотки на кредити

502,447
20,253
12,988,796
113,467

14,817,506
139,401

16,192,678

14,956,907

Усього зобов’язань перед пов’язаними сторонами

Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, Компанія мала такі операції зі
своїми основними пов’язаними сторонами, представленими державними підприємствами:

Доходи
Доходи
Доходи
Доходи
Доходи

від
від
від
від
від

Державного підприємства «Енергоринок»
Державного підприємства «Гарантований покупець»
ПрАТ «Укргідроенерго»
Державного підприємства «Укрінтеренерго»
інших пов’язаних сторін

Усього доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
пов’язаним сторонам
Закупівлі
Закупівлі
Закупівлі
Закупівлі

від
від
від
від

ДП «Гарантований покупець»
ВП «Енергоатом –Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом»
ПрАТ «Укгідроенерго»
інших пов’язаних сторін

Усього закупівель від пов’язаних сторін
Доходи від погашення раніше списаної дебіторської заборгованості
Державного підприємства «Енергоринок»
Доходи з відсотків за депозитними рахунками, розміщеними в
АТ «Укргазбанк»
Доходи з відсотків за поточними рахунками, розміщеними в
АТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Доходи з відсотків за поточними рахунками, розміщеними в
АТ «Державний ощадний банк України»
Доходи з відсотків за депозитними рахунками, розміщеними в
АТ «Державний ощадний банк України»
Доходи з відсотків за поточними рахунками, розміщеними в
АТ «Укргазбанк»
Доходи з відсотків за поточними рахунками, розміщеними в
ПАТ «Приватбанк»
Усього інших доходів від пов’язаних сторін
Інші витрати від знецінення дебіторської заборгованості
ДП «Енергоринок»
Інші витрати від знецінення дебіторської заборгованості від інших
пов’язаних сторін
Закупівлі інших товарів та послуг
Фінансові витрати за позики, отримані від Міністерства фінансів
України (включаючи капіталізовані відсотки)
Усього інших витрат з пов’язаними сторонами
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2019

2018

3,132,695
871,460
1,233,482
744,504
3,212,280

5,394,311
36,013
-

9,194,421

5,430,324

7,336,794
1,171,594
1,349,486
1,166,173

-

11,024,047

-

258,996

76,545

35,859

97,222

30,422

76,382

43,465

21,883

3,681

12,368

200,733

7,580

30

-

573,186

291,980

(623,547)

(277,749)

(679,667)
(123,004)

(87,407)

(469,868)

(523,294)

(1,896,086)

(888,450)
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Станом на 31 грудня 2019 року уряд України надавав державну гарантію стосовно кредитів,
отриманих Компанією від Міністерства фінансів України за угодами про субкредитування, на
загальну суму 12,988,796 тисяч гривень (2018: 14,817,506 тисяч гривень) (Примітка 14).
З 1 липня 2019 року в Україні стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм
закону «Про ринок електричної енергії», ухваленого у 2017 році. Як системний оператор,
Компанія на балансуючому ринку здійснює купівлю та продаж електричної енергії для
балансування обсягів попиту та пропозицій електричної енергії у поточній добі, а також купівлю
та продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії сторін,
відповідальних за баланс.
Протягом 2018 року та першого півріччя 2019 року, до реформи ринку електроенергії в Україні,
Компанія надавала послуги лише Державному підприємству «Енергоринок» (Примітка 2).
25. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Оподаткування
Українське законодавство та нормативні вимоги щодо оподаткування та митних правил
продовжують розвиватися. Законодавство та нормативні акти не завжди мають чіткі
формулювання і до них можуть застосовуватись різноманітні тлумачення та непослідовне
застосування з боку місцевих, регіональних та загальнодержавних органів, а також інших
державних установ. Випадки непослідовних тлумачень є достатньо частими.
Керівництво вважає, що його інтерпретація відповідного законодавства є доречною та Компанія
дотримується всіх норм, а також сплачує або нараховує всі застосовні податки та відрахування.
Юридичні питання
Судові розгляди
Під час звичайної господарської діяльності до Компанії висуваються судові позови. У випадку
коли ризик вибуття фінансових ресурсів, пов’язаних із такими позовами, вважається ймовірним,
визнається відповідне зобов’язання у вигляді резерву на покриття судових витрат
(Примітка 18). Коли, за оцінками керівництва, ризик вибуття фінансових ресурсів, пов’язаних із
такими позовами, вважається можливим або суму вибуття ресурсів неможливо визначити
достовірно, жодного резерву не визнається, а відповідна сума розкривається у фінансовій
звітності. Керівництво вважає, що сформувало усі резерви стосовно можливих збитків від
судових розглядів у цій фінансовій звітності.
Позови учасників ринку електроенергії до НКРЕКП
У другій половині 2019 року декілька учасників ринку електроенергії подали позови до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних
послуг («НКРЕКП»), у яких поставили під сумнів законність рішень НКРЕКП, які передбачають
збільшення тарифів на послуги передачі та диспетчеризації, які застосовувала Компанія у другій
половині 2019 року. Компанія була вказана як третя сторона у вищезазначених судових
позовах.
У першому кварталі 2020 року, згідно з рішенням суду першої інстанції, відповідні рішення
НКРЕКП були анульовані. НКРЕКП і Компанія подали апеляцію до апеляційного суду. Розгляд
судової справи іще не завершився на дату затвердження цієї звітності. У випадку якщо НКРЕКП
програє спір у суді останньої інстанції, різниця між оспорюваними тарифами та прийнятими
раніше тарифами створить максимальну суму ризику для НКРЕКП та Компанії у розмірі 5,883
мільйона гривень. Водночас, проаналізувавши переваги своєї правової позиції, керівництво
Компанії вважає, що ризик вибуття фінансових ресурсів, пов’язаних із вказаними вгорі
позовами, є малоймовірним, і жодного резерву не потрібно формувати станом на звітну дату.
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Зобов’язання за капітальними витратами
Станом на 31 грудня 2019 року Компанія мала зобов’язання з капітальних витрат за договорами
придбання основних засобів у сумі 6,574,884 тисячі гривень (2018: 6,487,309 тисяч гривень).
Інвестиційна програма
У відповідності до Постанови НКРЕКП № 563 від 4 травня 2006 року та Постанов НКРЕКП № 585
та № 586 від 22 квітня 2019 року (зі змінами) частина тарифу, розрахованого Компанією за
надання нею послуг передачі електричної енергії та з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління, включає компонент, який йде на фінансування інвестиційної
програми Компанії для заміни та модернізації її основних засобів. У 2019 році для цілей
інвестиційної програми Компанія фактично використала суму у розмірі 3,008,320 тисяч гривень
(2018: 2,758,418 тисяч гривень).
У випадку невиконання інвестиційної програми у повному обсязі, НКРЕКП має право здійснити
вирахування із майбутніх прибутків Компанії шляхом зменшення інвестиційного компоненту у
тарифі, який застосовуватиме Компанія у подальших періодах, на загальну суму, на яку ця
програма не була виконана у попередньому періоді.
Щороку за фактичними даними попереднього року НКРЕКП проводиться коригування доходу
планового року (вилучення або компенсація), яке враховує фактичні обсяги виконання
інвестиційної програми.
Передбачається, що за інвестиційною програмою за рік, який закінчується 31 грудня 2020 року,
Компанія зробить загальні витрати на суму 6,389,460 тисяч гривень.
Страхування
Компанія не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок
переривання діяльності або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зі
шкодою, заподіяною майну чи навколишньому середовищу у результаті аварій, пов’язаних з
майном чи діяльністю Компанії. За відсутності достатнього страхового покриття існує ризик того,
що втрата чи знищення тих чи інших активів може мати значний негативний вплив на діяльність
та фінансовий стан Компанії.
Потенційне екологічне зобов’язання
Компанія та її попередники протягом багатьох років здійснюють свою діяльність в енергетичній
галузі України. У результаті звичайної діяльності Компанії навколишньому середовищу може
бути завдана шкода. В Україні продовжує розвиватися законодавство про охорону
навколишнього середовища, і позиція уряду щодо забезпечення дотримання вимог цього
законодавства постійно переглядається. Компанія періодично здійснює оцінку своїх зобов’язань,
передбачених законодавством про охорону навколишнього середовища. Якщо зобов’язання
будуть визначені, вони будуть визнані негайно. Якщо жодних поточних чи майбутніх
відшкодувань не очікується, витрати, пов’язані із зобов’язаннями щодо охорони навколишнього
середовища, відносяться на витрати періоду. Витрати, спрямовані на продовження строку
корисного використання відповідного основного засобу або на зменшення чи запобігання
забрудненню навколишнього середовища в майбутньому, будуть капіталізуються. Потенційні
зобов’язання, які можуть виникнути у результаті затвердження більш жорстких вимог
законодавства, у результаті цивільних судових процесів чи змін законодавства, достовірно
оцінити неможливо.
У поточній ситуації із правозастосуванням, за чинного законодавства, керівництво вважає, що
Компанія не має суттєвих зобов’язань у зв’язку з охороною навколишнього середовища, які
повинні бути нараховані у цій фінансовій звітності.
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26. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ
МСФЗ визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж активу або
сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.
Очікувана справедлива вартість визначалась Компанією із використанням доступної ринкової
інформації, коли вона існує, а також відповідних методик оцінки. Однак, для визначення
очікуваної справедливої вартості обов’язково необхідне використання професійних суджень для
тлумачення ринкової інформації. Керівництво використало усю доступну ринкову інформацію
для оцінки справедливої вартості. Оцінки, подані у цій фінансовій звітності, не обов’язково
вказують на суми, які Компанія могла б отримати у ринковому обміні від операції продажу своєї
повної частки у конкретному інструменті або сплатити під час передачі зобов’язань.
Справедлива вартість основних засобів Компанії
Основні засоби Компанії оцінюються за справедливою вартістю, ґрунтуючись на Рівні 2 та 3
ієрархії справедливої вартості (вхідні дані не піддаються спостереженню для активу). Компанія
залучає професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості своїх
основних засобів із використанням методу вартості заміщення для більшості груп. Справедлива
вартість визначається як первісна вартість будівництва цих об’єктів за поточними цінами, за
вирахуванням економічного знецінення, функціонального та фізичного зносу на відповідну дату.
Основним параметром, який використовується у цій методиці оцінки, є поточна вартість
будівництва підстанцій та ліній електропередачі.
Для об’єктів, для яких є ринкові аналоги (головним чином, адміністративні будівлі),
використовується дохідний метод, ціни ринкових пропозицій оренди порівнюваних об’єктів
нерухомості коригуються з урахуванням різниць в основних параметрах (таких як площа
нерухомості). Основними параметрами, які використовується у цій методиці оцінки, є оренда
квадратного метра нерухомості.
Основні засоби Компанії були оцінені за методом вартості заміщення з використанням доходного
методу для визначення економічного знецінення. Інформація стосовно вхідних даних, що
використовувалися для оцінки основних засобів Компанії станом на 31 липня 2019 року
наведена нижче:
Методика
оцінки

Вхідні дані, які не
піддаються
спостереженню

Діапазон вхідних Діапазон вхідних
Взаємозв’язок між
даних, які не
даних, які не
ключовими вхідними
піддаються
піддаються
даними, які не
спостереженню спостереженню
піддаються
на 31 липня
на 31 грудня
спостереженню, та
2019 року
2019 року
оцінкою справедливої
вартості
Метод вартості
Фактор функціонального
0.6-0.9
0.6-0.9
Чим вище фактор, тим
заміщення із
знецінення (оптимізація)
менша справедлива
використанням
вартість
дохідного
Дата переходу на
01.01.2021
01.01.2021
Чим пізніше дата
методу для
стимулююче
переходу, тим менша
визначення
тарифоутворення
справедлива вартість
економічного
Норма доходу на
12.5%
11.9%
Чим вища норма
знецінення
регуляторну базу активів
доходу, тим вища
справедлива вартість
Номінальна середньозважена
13.7%
11.9%-13%
Чим вища
вартість капіталу для
середньозважена вартість
грошових потоків,
капіталу, тим менша
деномінованих у гривні
справедлива вартість
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У таблиці нижче наведено інформацію про основні засоби, визнані за справедливою вартістю після
первісного визнання із використанням ієрархії справедливої вартості:
31 грудня 2019 року

Рівень 2

Основні засоби
Всього

Рівень 3

Всього

612,962

43,695,510

44,308,472

612,962

43,695,510

44,308,472

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Фінансові інструменти

Фінансові активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Інша поточна дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість по нарахованих доходах
Довгострокова дебіторська заборгованість
Усього фінансових активів

3,927,933
2,951,240
11,346
27,303
9,303

195,300
2,324,418
44,942
26,109
10,470

6,927,125

2,601,239

12,988,796
4,732,452
122,190
289,942

14,817,506
702,664
127,567
165,778

18,133,380

15,813,515

Фінансові зобов’язання
Кредити банків
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інші довгострокові зобов’язання*
Інші поточні зобов’язання (нараховані проценти і фінансові гарантії)
Усього фінансових зобов’язань

*

У складі фінансових інструментів наведено вартість лише тих інших довгострокових зобов’язань, що
відповідають визначенню фінансових зобов’язань.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Компанія використовувала такі припущення для оцінки
справедливої вартості кожного класу своїх фінансових інструментів:


Справедлива вартість короткострокової торгової та іншої дебіторської заборгованості,
грошових коштів та їхніх еквівалентів, торгової та іншої кредиторської заборгованості
відповідає їхній балансовій вартості в силу короткострокового характеру таких інструментів.



Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Компанія розраховувала ефективні відсоткові ставки
за кредитами з урахуванням зміни базових ставок та очікуваних строків використання і
погашення кредитів. Розраховані ефективні відсоткові ставки станом на звітні дати
відповідала ринковим ставкам для аналогічних інструментів, тому справедлива вартість таких
фінансових інструментів відповідає їхній балансовій вартості.

Категорії ієрархії справедливої вартості станом на 31 грудня 2019 року були представлені таким
чином:
Ієрархія справедливої вартості станом на 31 грудня 2019 року
Рівень 1
Рівень 2
Рівень 3
Усього
Кредити

-

-

12,988,796

12,988,796

Усього

-

-

12,988,796

12,988,796
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Категорії ієрархії справедливої вартості станом на 31 грудня 2018 року були представлені таким
чином:
Ієрархія справедливої вартості станом на 31 грудня 2018 року
Рівень 1
Рівень 2
Рівень 3
Усього
Кредити

-

-

14,956,907

14,956,907

Усього

-

-

14,956,907

14,956,907

27. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Управління ризиком капіталу
Основними джерелами фінансування Компанії є позики, статутний капітал та нерозподілений
прибуток. Основною метою управління капіталом Компанії є підтримка прийнятної
платоспроможності та коефіцієнтів достатності капіталу для забезпечення спроможності Компанії
продовжувати свою діяльність. Компанія контролює свій капітал, використовуючи коефіцієнт
капіталізації, обчислений як відношення чистого зобов’язання до суми статутного капіталу та
чистого зобов’язання. При розрахунку чистих зобов’язань Компанія враховує запозичення, за
вирахуванням грошових коштів та короткострокових депозитів.
Політика компанії щодо управління капіталом спрямована на забезпечення та підтримку
оптимальної структури капіталу з метою зменшення загальних витрат капіталу та забезпечення
гнучкості, необхідної для доступу Компанії до ринків капіталу.
31 грудня
2019 року
Кредити банків
Інші поточні зобов’язання (нараховані проценти)
Мінус: Грошові кошти та їх еквіваленти

12,988,796
113,467
(2,951,240)

Чисте зобов’язання
Капітал
Капітал та чисте зобов’язання
Коефіцієнт капіталізації

31 грудня
2018 року
14,817,506
139,401
(2,324,418)

10,151,023

12,632,489

37,433,157

11,599,022

47,584,180

24,231,511

0.21

0.52

Ринкові ризики
У результаті діяльності Компанії виникають різноманітні фінансові ризики, які включають вплив
від зміни тарифів, зміни курсів обміну валют, зміни відсоткових ставок та можливості стягнення
дебіторської заборгованості.
Ризик зміни тарифів
Ризик зміни тарифів являє собою ризик того, що на поточні або майбутні прибутки Компанії
може негативно вплинути зменшення тарифів НКРЕКП на послуги передачі електричної енергії
та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. НКРЕКП має повноваження
переглядати тарифи на щорічній основі у випадках, коли Компанія не виконує вимог за
ліцензованою діяльністю, нормативних вимог НКРЕКП або інших регуляторних вимог; а також у
випадку коли Компанія не виконує свою інвестиційну програму у тій мірі, яка забезпечує
використання усіх коштів, які були накопичені за рахунок інвестиційного компоненту тарифу.
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Компанія управляє цим ризиком за рахунок провадження своєї діяльності у повній відповідності
з усіма регуляторними вимогами та повним їхнім дотриманням, а також шляхом вживання
адекватних заходів для виконання інвестиційної програми та дотримання затверджених
структур тарифів.
Кредитний ризик
Кредитний ризик є ризиком того, що клієнт може не виконати повністю або частково свої
зобов’язання перед Компанією вчасно, що призведе до фінансових збитків у Компанії. Станом на
31 грудня 2019 та 2018 років максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою
вартістю фінансових активів, за вирахуванням суми збитку від зменшення корисності таких
активів, становила:
31 грудня
2019 року
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Інша поточна дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість по нарахованих доходах
Довгострокова дебіторська заборгованість
Усього

31 грудня
2018 року

3,927,933
2,951,240
11,346
27,303
9,303

195,300
2,324,418
44,942
26,109
10,470

6,927,125

2,601,239

За рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, Компанія визнала чистий збиток від зменшення
корисності за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги у сумі 1,891,656 тисяч
гривень (2018: 24,838 тисяч гривень).
Грошові кошти на цільових рахунках розміщуються у банках, вибір яких затверджує Міністерство
фінансів України.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років кредитний ризик щодо грошових коштів та їх
еквівалентів є обмеженим, оскільки Компанія розмістила майже всі свої кошти в державних
банках, що мають рейтинг Fitch у межах від B до B+ (в 2018 році: від CCC до B-).
Компанія вимагає надання банківських та фінансових гарантій у своїх контрагентів.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Компанія не зможе виконувати свої зобов’язання
по мірі їхнього виникнення. Компанія управляє ризиком ліквідності за рахунок дотримання
фінансової дисципліни згідно із фінансовим планом, який затверджується на щорічній основі.
Основним джерелом фінансування для Компанії є надходження від операційної діяльності. У разі
виникнення певних проблем із ліквідністю, рівень надходження грошових коштів регулюється за
рахунок підвищення тарифів на послуги з передачі електричної енергії та послуги з
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, які встановлюються НКРЕКП із
внесенням відповідних змін до фінансового плану Компанії.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, Компанія визнала зобов’язання за кредитами в сумі
6,943,987 та 8,428,552 тисячі гривень відповідно як короткострокові зобов’язання через
недотримання певних фінансових умов, передбачених кредитними угодами (Примітка 14). Це
призвело до дефіциту робочого капіталу у розмірі 7,898,243 та 7,984,457 тисяч гривень
відповідно (Примітка 2).
Інформація щодо фінансових зобов’язань Компанії за строками погашення станом на 31 грудня
2019 та 2018 років згідно з умовами договорів подається у Примітці 14.
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Ризик зміни відсоткових ставок
Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що зміни плаваючих відсоткових ставок
негативно вплинуть на фінансові результати Компанії. Компанія, головним чином, залучає кошти
на основі змінних ставок.
У таблиці нижче подано інформацію щодо чутливості Компанії до збільшення плаваючих ставок
на 1%. Аналіз застосовувався до кредитів, за якими нараховуються відсотки, на основі
припущення, що сума непогашеного зобов’язання станом на звітну дату залишалася
непогашеною протягом цілого року.
ЛІБОР, ЄВРІБОР – вплив
2019
2018
Збиток

122,578

136,738

Вплив чутливості до зміни відсоткових ставок на власний капітал дорівнює їхнього впливу на
фінансовий результат.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові показники діяльності Компанії зазнають
негативного впливу у результаті змін курсів обміну валют, які стосуються операцій Компанії.
Послуги з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління надаються Компанією на внутрішньому ринку України за цінами, зафіксованими у
гривні.
Кредити Компанії деноміновані в іноземній валюті, так само як і певні угоди на імпорт
обладнання. Компанія не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для
управління валютним ризиком. Балансова вартість монетарних активів та зобов’язань Компанії,
деномінованих у відповідній іноземній валюті станом на звітну дату, представлена таким чином:
Долари США
31 грудня
31 грудня
2019 року
2018 року

Євро
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Активи
Грошові кошти та їхні
еквіваленти

216,184

175,398

215,184

239,054

Зобов’язання
Кредити банків
Кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
Інші довгострокові
зобов’язання
Чиста позиція

(4,316,816)

(4,605,684)

(8,671,980)

(10,351,223)

(180,089)

(21,137)

(171,683)

(192,881)

(90,031)

(28,519)

(32,159)

(99,065)

(4,370,752)

(4,479,942)

(8,660,638)

(10,404,115)
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У таблиці нижче подано інформацію щодо чутливості Компанії до 10% зміцнення та послаблення
української гривні стосовно долара США та євро щодо залишків за операціями станом на
31 грудня 2019 та 2018 років. Ці рівні чутливості являють собою оцінку керівництвом на звітні
дати обґрунтовано можливої зміни валютних курсів.
2019
Долари США –
вплив
Прибуток у випадку зміцнення
на 10%
Збиток у випадку послаблення
на 10%

Євро –
вплив

2018
Долари США –
вплив

Євро –
вплив

437,075

866,064

447,994

1,040,412

(437,075)

(866,064)

(447,994)

(1,040,412)

Узгодження зобов’язань, які виникають у результаті фінансової діяльності
У таблиці нижче подано деталі основних змін у зобов’язаннях Компанії, які виникають у
результаті фінансової діяльності, включно з грошовими та негрошовими змінами. Зобов’язання,
які виникають у результаті фінансової діяльності, є зобов’язаннями, стосовно яких потоки
грошових коштів були або майбутні потоки грошових коштів будуть класифіковані у звіті про
рух грошових коштів Компанії як рух грошових коштів (за прямим методом) від фінансової
діяльності.

2019
Станом на 1 січня

14,956,908

Надходження грошових коштів на рахунки
Компанії
Прямі платежі банка-кредитора контрагентам
Сторнування дисконту
Виплати грошових коштів
Витрати з відсотків
Відсотки сплачені
Ефект зміни валютних курсів, нетто

868,421
1,011,437
(1,386,800)
469,868
(495,803)
(2,321,768)

Станом на 31 грудня

13,102,263

2018
(скориговано,
Примітка 4)
14,897,698
1,189,270
702,949
179,692
(1,437,631)
523,575
(502,846)
(595,800)
14,956,907

2018
(як
попередньо
звітувалося)
14,897,698
2,071,911
(1,437,631)
523,575
(502,846)
(595,800)
14,956,907

28. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
У зв’язку з нещодавнім розвитком пандемії коронавірусу (COVID-19) багатьма країнами, зокрема
Україною, було запроваджено карантинні заходи, що мали вплив на рівень і масштаби ділової
активності учасників ринку. Очікується, що як сама пандемія, так і заходи щодо мінімізації її
наслідків можуть вплинути на діяльність компаній у різних галузях. Компанія розглядає цю
пандемію як подію, яка не вимагає коригування після звітного періоду, кількісний ефект якої
неможливо оцінити з достатнім ступенем упевненості.
Після 31 грудня 2019 року Компанія здійснила погашення основної суми за кредитами на суму
493,337 тисяч гривень.
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