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30.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3004/89
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правлiння Чернявський Володимир Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23226362
4. Місцезнаходження: 25015, Україна, Кіровоградська обл., Подiльський р-н, м. Кропивницький, 
Студентський бульвар, будинок 15
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 358213, (0522) 358213
6. Адреса електронної пошти: kanc@kiroe.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 21.04.2020, Затвердити рiчну iнформацiю 
емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від
імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку

kiroe.com.ua/aktsioneram 30.04.2020

(URL-адреса сторінки) (дата)



Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
- інформація про наглядову раду X
- інформація про виконавчий орган X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X



- повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів X
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами X



аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Iнформацiя  щодо  посади  корпоративного  секретаря  не  заповнено,  оскiльки  посада
"корпоративний секретар" станом на 31.12.2019р. вiдсутня, його функцiї покладено на Вiддiл
по управлiнню корпоративними правами. 

Iнформацiя  про  наявнiсть  фiлiалiв  або  iнших  вiдокремлених  структурних  пiдроздiлiв  не
заповнено, оскiльки Емiтент не має вищезазначених пiдроздiлiв. 

Iнформацiя  про судовi  справи емiтента  не  заповнено,  оскiльки  у  звiтному перiодi  вiдсутнi
вiдповiднi судовi справи. 

Iнформацiя  про штрафнi  санкцiї  емiтента,  накладенi  органами державної  влади у  звiтному
перiодi не заповнена, оскiльки вiдповiдними органами у звiтному перiодi штрафнi санкцiї до
Емiтента не застосовувалися. 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток,паїв).



Акцiонерна  енергопостачальна  компанiя  "Кiровоградобленерго"  була  заснована  вiдповiдно
наказу  Мiнiстерства  енергетики  та  електрифiкацiї  України  No140  вiд  01.08.1995р.  шляхом
перетворення  державного  пiдприємства  "Кiровоградобленерго"  в  державну  акцiонерну
енергопостачальну  компанiю  "Кiровоградобленерго",  з  14.05.1999р.  рiшенням  Загальних
зборiв  акцiонерiв  вона  реорганiзована  у  Вiдкрите  акцiонерне  товариство
"Кiровоградобленерго",  з  18.03.2011р.  рiшенням  Загальних  зборiв  акцiонерiв  -  ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Вiдповiдно до рiшення Загальних
зборiв  акцiонерiв  вiд  11.04.2017р.  найменування  Товариства  ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".  Станом  на  31.12.2019р.  засновник  акцiями
Товариства не володiє. Станом на 31.12.2019р., за реєстром власникiв iменних цiнних паперiв,
виданим ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", кiлькiсть власникiв складає 4121 особа,
якi  володiють  119376000  (Сто  дев'ятнадцять  мiльйонiв  триста  сiмдесят  шiсть  тисяч)  штук
простих iменних акцiй, що складають 100% Статутного капiталу, у т.ч. 4088 фiзичних осiб, що
складають 5,6% Статутного капiталу, 33  юридичнi  особи,  що складають 94,4% Статутного
капiталу.

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть
прав  за  якими  стає  бiльшою,  меншою  або  рiвною  пороговому  значенню  пакета  акцiй  /
Iнформацiя  про  змiну  осiб,  якi  є  власниками  фiнансових  iнструментiв,  пов'язаних  з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими
акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не заповнено
вiдповiдно до ст.40 Закону України "Про цiннi папери" та п.5 роздiлу 4 Глави II "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд
03.12.2013р. No2826 (iз змiнами i доповненнями) далi -Положення НКЦПФР №2826).

Iнформацiя  про  iншi  цiннi  папери,  випущенi  емiтентом.  У  звiтному  перiодi  емiтентом  не
випускались iншi цiннi папери. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента. Похiднi цiннi папери у емiтента вiдсутнi.

Iнформацiя  про  придбання  власних  акцiй  емiтентом  протягом  звiтного  перiоду  Викупу,
продажу або анулювання ранiше викуплених або iншим чином набуття товариством власних
акцiй протягом звiтного перiоду не було.

Звiт  про  стан  об'єкта  нерухомостi.  Iнформацiя  вiдсутня  у  зв'язку  з  тим,  що  емiтентом не
здiйснювалася  емiсiя  цiльових  облiгацiй  пiдприємств,  виконання  зобов'язань  за  якими
здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента. У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає.

Iнформацiя  про  наявнiсть  у  власностi  працiвникiв  емiтента  акцiй  у  статутному  капiталi
емiтента.  У  власностi  працiвникiв  емiтента  акцiй  у  розмiрi  понад  0,1  вiдсотка  розмiру
статутного капiталу емiтента немає.

Iнформацiя  про  будь-якi  обмеження  щодо  обiгу  цiнних  паперiв  емiтента,  в  тому  числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких  цiнних  паперiв  не  заповнюється  в  зв'язку  з  тим,  що  протягом  звiтного  перiоду
обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi, утому числi необхiднiсть отримання
вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв



емiтента Статутом Товариства не передбачена.

Iнформацiя  про  загальну  кiлькiсть  голосуючих  акцiй  та  кiлькiсть  голосуючих  акцiй,  права
голосу за  якими обмежено,  а  також кiлькiсть  голосуючих акцiй,  права  голосу за  якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, не заповнено вiдповiдно до ст.40
Закону України "Про цiннi папери" та п.5 роздiлу 4 Глави II Положення НКЦПФР №2826. 

Iнформацiя про дивiденди не заповнено, оскiльки, у зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за
пiдсумками роботи Товариства за 2018 рiк рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось
черговими  загальними  зборами  акцiонерiв,  якi  вiдбулися  02.04.2019р.  Виплачувались
дивiденди за попереднi роки за зверненням акцiонерiв. За пiдсумками роботи Товариства за
2019  рiк  Загальними  зборами  акцiонерiв,  якi  вiдбулися  08.04.2020р.,  прийнято  рiшення:
1.Затвердити  суму  рiчних  дивiдендiв  за  простими  акцiями  у  розмiрi  23367962,10  грн.
2.Виплату дивiдендiв здiйснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному
чинним законодавством та Статутом Товариства.

Iнформацiя  про  вчинення  значних  правочинiв  або  правочинiв,  щодо  вчинення  яких  є
заiнтересованiсть (далi -правочинiв iз заiнтересованiстю), або про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв та вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством
правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не
заповнено вiдповiдно до ст.40 Закону України "Про цiннi папери" та п.5 роздiлу 4 Глави II
Положення НКЦПФР No2826.

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не заповнюється у зв'язку
з тим, що поручитель (страховик/гарант) є емiтентом цiнних паперiв i на нього поширюються
вимоги Положення НКЦПФР N 2826 вiд 03.12.2013р.

Iнформацiя  про  акцiонернi  або  корпоративнi  договори,  укладенi  акцiонерами  (учасниками)
такого емiтента, наявна в емiтента не заповнено у зв'язку з тим, що у Товариствi зазначенi
договори не укладались, будь-яка iнша iнформацiя щодо укладання таких договорiв у емiтента
вiдсутня.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом, не заповнено, оскiльки у Товариствi такi договори
протягом звiтного перiоду не укладались.

Iнформацiя  про випуски  iпотечних  облiгацiй  не  заповнено у  зв'язку з  тим,  що Товариство
iпотечнi  цiннi  папери  не  випускало,  зареєстрованих  випускiв  iпотечних  облiгацiй  емiтента
немає. Iпотечне покриття вiдсутнє, тому iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного
покриття не заповнюється. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики),  права вимоги за якими
забезпечено  iпотеками,  якi  включено  до  складу  iпотечного  покриття,  вiдсутня,  оскiльки
Товариство  не  випускало  iпотечних  облiгацiй,  iпотечних  сертифiкатiв,  сертифiкатiв  ФОН,
iпотечне  покриття  вiдсутнє.  Випуск  iпотечних  сертифiкатiв  Товариством  не  здiйснювався.
Реєстр  iпотечних  активiв  вiдсутнiй.  Основнi  вiдомостi  про  ФОН,  iнформацiя  про  випуски
сертифiкатiв  ФОН;  iнформацiя  про  осiб,  що  володiють  сертифiкатами  ФОН;  розрахунок
вартостi  чистих  активiв  ФОН;  Правила  ФОН вiдсутнi,  оскiльки  випуск  сертифiкатiв  ФОН
Товариство не здiйснювало.

Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 рiк складено з балансу (звiту про фiнансовий



стан) на 31 грудня 2019 року; звiту про фiнансовий результат (звiту про сукупний дохiд) за
2019 рiк; звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк; звiту про власний
капiтал за 2019 рiк; примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик, пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) та пiдтверджена незалежним аудитором -суб'єктом аудиторської дiяльностi
ТОВ "РСМ Україна". 



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації
24.05.1995

4. Територія (область)
Кіровоградська обл.

5. Статутний капітал (грн) 
29844000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0
8. Середня кількість працівників (осіб)

2893
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.13 - Розподiлення електроенергiї
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті

ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк", МФО 300506
2) IBAN

UA093005060000026000001037555
3) поточний рахунок

UA093005060000026000001037555
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті

ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк", МФО 300506
5) IBAN

UA093005060000026000001037555
6) поточний рахунок

UA093005060000026000001037555

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності
Номер
ліцензії

Дата
видачі

Орган державної влади, що
видав ліцензію

Дата
закінчення
строку дії

ліцензії (за
наявності)

1 2 3 4 5
розподiл електричної енергiї Постанова

№1416
13.11.2018 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферах

енергетики та комунальних
послуг

Опис Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, постановила (Постанова вiд 13 
листопада 2018 року N1416): видати ПРИВАТНОМУ 
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (код 



ЄДРПОУ 23226362) лiцензiю на право провадження господарської 
дiяльностi з розподiлу електричної енергiї у межах мiсць провадження 
господарської дiяльностi, а саме на територiї Кiровоградської областi в
межах розташування системи розподiлу електричної енергiї, що 
перебуває у власностi або господарському вiданнi (щодо державного 
або комунального майна) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", та електричних мереж 
iнших власникiв, якi приєднанi до мереж лiцензiата.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування

"Кiровоградська генеруюча компанiя"
2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

35720369
4) Місцезнаходження

25015, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, проспект Комунiстичний, будинок №15
5) Опис 

Частка ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у Статутному капiталi ТОВ 
"КIРОВОГРАДСЬКА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" складає 66,35 %.  Права, що належать ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" щодо управлiння юридичною особою, визначенi Статутом ТОВ 
"КIРОВОГРАДСЬКА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ".

1) Найменування
"Енерго-Спорт"

2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
34977795

4) Місцезнаходження
25006, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, буд. 7

5) Опис 
Частка ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у Статутному капiталi ТОВ "Енерго-Спорт" 

складає 100 %.  Права, що належать ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" щодо управлiння 
юридичною особою, визначенi Статутом ТОВ "Енерго-Спорт" .

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака
рейтингового

агентства
(уповноважене,

міжнародне)

Дата визначення
або оновлення

рейтингової оцінки
емітента або

цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента
або цінних паперів

емітента

1 2 3 4
ТОВ "Рейтингове агентство "IBI-Рейтiнг" уповноважене

рейтингове
агентство

Оновлення
рейтингової оцінки

цінних паперів
емітента 14.11.2019

uaBBB



Опис

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Основною  дiяльнiстю  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  у  2019  роцi  була  дiяльнiсть  з  розподiлу  електричної  енергiї  у
межах  мiсць  провадження  господарської  дiяльностi  вiдповiдно  до  Постанови  Нацiональної
комiсiї,  що  здiйснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг
(НКРЕКП) вiд 13 листопада 2018 року N1416. З метою виконання вимог Закону України "Про
аудит  фiнансової  звiтностi  та  аудиторську  дiяльнiсть"  було  створено  окремий  Аудиторський
комiтет. Суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi у звiтному перiодi не вiдбувалось.  

Cередньооблікова  чисельність  штатних  працівників  облікового  складу  (осіб),  середня
чисельність  позаштатних  працівників  та  осіб,  які  працюють  за  сумісництвом  (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб),  фонду оплати праці.  Крім того,  зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма  емітента,  спрямована  на  забезпечення  рівня  кваліфікації  її  працівників
операційним потребам емітента
Середня  кiлькiсть  працiвникiв  у  2019  склала  2  893  особи  (2018р.  -  3  106  осiб).  Ключовий
управлiнський персонал становив 18 осiб (2018р.  -  15 осiб),  з  них жiнки становили 2 особи
(2018р.  -  3  особи).  За  2019  рiк  фонд  оплати  працi  становив  401,62  млн.грн.,  що  проти
вiдповiдного перiоду  минулого року  збiльшено  на  73,20  млн.грн.  Фактично  середньомiсячна
заробiтна  плата  за  2019  рiк  склала  по  обленерго 11 502 грн.  проти  8  758  грн.  у  2018 роцi.
Збiльшення  посадових окладiв  та  мiсячних тарифних  ставок  проводилося  з  1  сiчня  на  20%.
Премiя для персоналу за виявлення порушень Правил користування електричною енергiєю за рiк
склала 0,579 млн.грн., премiя за надання платних послуг та виконання договiрних робiт - 0,476
млн.грн. Кадрова програма Товариства передбачає рiвнi можливостi кар'єрного росту для всiх
категорiй  персоналу.  Кадрова  програма  Товариства  передбачає  заохочення  (мотивацiю)
працiвникiв.  За  сумлiнне  виконання  трудових  обов'язкiв,  пiдвищення  продуктивностi  працi,
впровадження новiтнiх технологiй, тривалу i бездоганну роботу та iншi досягнення в роботi до
працiвникiв Товариства застосовуються такi заохочення: оголошення подяки, нагородженнями
Почесною  грамотою  Товариства,  виплата  грошової  премiї.  За  особливi  трудовi  заслуги
кандидатури працiвникiв Товариства представляються у вищi органи влади до заохочення, до
нагородження медалями, почесними грамотами i до присвоєння почесних звань. Значна увага в
ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  придiляється  навчанню  та  пiдвищенню  квалiфiкацiї
персоналу. 
Кадрова  програма  Товариства  забезпечує  рiвнi  можливостi  працевлаштування.  Пiдбiр
працiвникiв на вакантнi посади здiйснюється шляхом вибору кандидатури з числа претендентiв
за  результатами  спiвбесiди,  в  процесi  якої  аналiзується  вiдповiднiсть  кандидата  на
працевлаштування  квалiфiкацiйним  вимогам  до  посади,  передбачених  вiдповiдними
Довiдниками  квалiфiкацiйних  характеристик  професiй  працiвникiв.  Надаючи  особливого
значення навчанню персоналу, у Товариствi працює навчально-тренувальний центр, на базi якого
створено та дiють навчальнi класи i навчально-тренувальний полiгон, де з працiвниками рiзних
професiй  проводяться  практичнi  заняття  та  змагання  з  професiйної  майстерностi.  А  з
оперативним  персоналом,  при  проведеннi  курсiв  перепiдготовки  та  пiдвищення  квалiфiкацiї,
постiйно  проводяться  заняття  на  спецiалiзованому  ситуацiйному  тренажерi,  де  модулюється
функцiонування  реального  обладнання  пiдстанцiй  i  робочих  мiсць  оперативного  персоналу
(ЧЕМ, ОВБ, ОДС). Протягом 2019 року в учбово-тренувальному центрi пройшли навчання 454



працiвника (332  -  протягом 2018 року);  пiдвищення  квалiфiкацiї  керiвникiв  та  фахiвцiв  -  76
чоловiк (2018 року -  22);  пiдвищення квалiфiкацiї  робiтникiв -  55 чоловiк (2018 року -  101);
навчання робiтникiв другiй професiї - 77 працiвникiв (2018 року - 121); навчання персоналу для
виконання спецiальних видiв  робiт -  246 (2018 року -  209).  В iнших СНЗ було органiзовано
навчання 27 працiвникам товариства.  Всi органи управлiння товариства  впродовж 2019 року
придiляли пильну увагу питанням охорони працi. Основними витратами в 2019 роцi на охорону
працi є: забезпечення працiвникiв засобами iндивiдуального захисту, спецодягом та спецвзуттям;
забезпечення працiвникiв засобами колективного захисту; забезпечення працюючих нормативно-
правовими   документами  з  охорони  працi  та  матерiалами  з  охорони,  проведення  медичних
оглядiв та медичне обслуговування, спецхарчування, на iншi заходи з охорони працi.

Належність  емітента  до  будь-яких  об'єднань  підприємств,  найменування  та
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна  діяльність,  яку  емітент  проводить  з  іншими  організаціями,  підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі)  та  отриманий  фінансовий  результат  за  звітний  рік  по  кожному  виду  спільної
діяльності
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",  Акцiонерне
товариство  "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО",  Акцiонерне  товариство  "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО",
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ВС  ГРУП  МЕНЕДЖЕМЕНТ"  та
АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  було  укладено  договiр  про  спiльну
дiяльнiсть. Частка емiтента у спiльнiй дiяльностi складає 5,17 %. Протягом звiтного перiоду змiн
в дiяльностi не вiдбувалось.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації,  метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть Компанiї  пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв  фiнансової
звiтностi ("МСФЗ"). З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31
грудня 2019 року, згiдно з  вимогами українського законодавства компанiєю було застосовано
форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого
2013 року № 73.

До 2001 року Україна розглядалася як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. Для вiдповiдностi
вимогам МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у фiнансовiй звiтностi повиннi
були використовуватися суми, вираженi в одиницi вимiру, що дiяла на звiтну дату. Починаючи з 1
сiчня  2001 року, Україна  бiльше не  розглядається  як  країна  з  гiперiнфляцiйною економiкою.
Суми, вираженi в одиницi вимiру, яка дiяла на кiнець 2000 року, були використанi як основа для
вiдображення балансової вартостi у фiнансових звiтностях наступних перiодiв. У даному звiтi
коефiцiєнти  перерахунку  застосованi  до  Статутного  капiталу  Компанiї.  Результат  впливу
гiперiнфляцiї включено до складу додаткового капiталу (Примiтка 18).

Нематерiальнi  активи  визнаються  активом,  якщо  є  ймовiрнiсть  отримання  майбутнiх
економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.



Придбанi  (створенi)  нематерiальнi  активи  зараховуються  на  баланс  Компанiї  за  первiсною
вартiстю (собiвартiстю), коли вони стають придатними для використання у визначений спосiб. 

Нематерiальнi  активи  Компанiї,  в  основному,  мiстять  лiцензiї  на  програмне  забезпечення.
Придбанi лiцензiї  на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на
придбання i впровадження цього програмного забезпечення.

Для  амортизацiї  нематерiальних  активiв  застосовується  метод  прямолiнiйного  нарахування
амортизацiї  протягом  термiну  корисного  використання.  Термiн  корисної  експлуатацiї
нематерiальних  активiв  складає  до  10  рокiв  амортизується  протягом  очiкуваного  термiну
корисного  використання,  який  не  перевищує  10  рокiв,  лiцензiї    протягом  термiну  дiї.
Незавершене  капiтальнi  iнвестицiї  мiстить  витрати,  безпосередньо  пов'язанi  зi  створенням
нематерiальних активiв та не амортизуються до моменту, коли нематерiальнi активи доведенi до
стану, придатного до використання.

При первiсному визнаннi iнструментiв капiталу, якi не призначенi для торгiвлi, Компанiя може
безповоротно вибрати вiдображати подальшi змiни справедливої вартостi в iншому сукупному
доходi,  тобто  вiднести  такi  iнструменти  до  категорiї  оцiнки  за  справедливою  вартiстю,  з
вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI). Цей вибiр робиться
окремо для кожного фiнансового iнструмента. 

Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю
або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,  як описано вище, оцiнюються за
справедливою вартiстю через  прибуток  або  збиток.  Компанiя  проводить  оцiнку мети  бiзнес-
моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це
найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському
персоналу. При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами
основної суми i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), Компанiя
аналiзує договiрнi умови фiнансового iнструмента, а саме - чи мiстить фiнансовий актив яку-
небудь договiрну умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових
потокiв  так,  що фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi.  Фiнансовi  активи
Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дольовi iнструменти, наявнi для продажу
якi  оцiнюються  за  справедливою  вартiстю  через  прибуток  або  збиток,  торгову  та  iншу
дебiторську заборгованiсть.

В момент припинення визнання фiнансового активу, що оцiнюється за справедливою вартiстю з
визнанням  переоцiнки  в  iншому  сукупному  доходi,  накопичена  сума  переоцiнки  не
рекласифiкується  з  iншого  сукупного  доходу  в  прибутки  або  збитки.  Фiнансовi  гарантiї  та
зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової пiд час первiсного визнання оцiнюються
за  справедливою  вартiстю.  В  подальшому  зобов'язання  з  кредитування  за  ставкою  нижче
ринкової  та  фiнансовi  гарантiї  оцiнюються  за  найбiльшою  з  двох  таких  величин  -  сумою
оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки та сумою справедливої вартостi фiнансового
зобов'язання за мiнусом амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його визнання.
Всi  активи  та  зобов'язання,  справедлива  вартiсть  яких  оцiнюється  або  розкривається  у
фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на
основi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в
цiлому: Рiвень 1 - Цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або
зобов'язання; Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi
данi,  що  вiдносяться  до  найнижчого  рiвня  iєрархiї,  можна  спостерiгати  прямо  або
опосередковано; Рiвень 3 -  Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi



вихiдних даних, що вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi. У
випадку активiв i зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй основi,
Компанiя  визначає  необхiднiсть  їх  переведення  мiж  рiвнями  iєрархiї,  повторно  аналiзуючи
класифiкацiю  (на  пiдставi  вихiдних  даних  найнижчого  рiвня,  якi  є  суттєвими  для  оцiнки
справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду.

Керiвництво  Компанiї  визначає  полiтику  i  процедури  для  перiодичної  оцiнки  справедливої
вартостi  фiнансових  активiв,  що  не  котируються,  наявних  для  продажу.  Для  переоцiнки
основних засобiв залучаються зовнiшнi оцiнювачi. Рiшення про залучення зовнiшнiх оцiнювачiв
приймається  з  достатньою  регулярнiстю.  В  якостi  критерiїв  вiдбору  застосовуються  знання
ринку, репутацiя, незалежнiсть та вiдповiднiсть професiйним стандартам. На кожну звiтну дату
керiвництво  компанiї  аналiзує  змiни  вартостi  активiв  i  зобов'язань,  якi  необхiдно  повторно
проаналiзувати i повторно оцiнити вiдповiдно до облiкової полiтикою. У рамках такого аналiзу
керiвництво  перевiряє  основнi  вихiднi  данi,  якi  застосовувалися  пiд  час  останньої  оцiнки,
шляхом  порiвняння  iнформацiї,  використовуваної  при  оцiнцi,  з  договорами  та  iншими
доречними документами.  Для цiлей розкриття iнформацiї  про справедливу вартiсть Компанiя
класифiкувала активи та зобов'язання на основi їх характеру, притаманним їм характеристикам i
ризикам, а також застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва  (у  натуральному  та  грошовому  виразі),  середньо  реалізаційні  ціни,  суму
виручки,  окремо  надається  інформація  про  загальну  суму  експорту,  а  також  частку
експорту  в  загальному обсязі  продажів,  перспективність  виробництва  окремих  товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та  основних  клієнтів;  основні  ризики  в  діяльності  емітента,  заходи  емітента  щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність  та  динаміку  цін;  інформацію  про  особливості  стану  розвитку  галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових  товарів,  його  становище  на  ринку;  інформацію  про  конкуренцію  в  галузі,  про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників  за  основними видами сировини та  матеріалів,  що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
З  01.01.2019  року  на  виконання  Закону  України  "Про  ринок  електричної  енергiї",  вiдбулось
вiдокремлення  видiв  дiяльностi  -  передачi,  розподiлу  та  постачання  електричної  енергiї.
Постановою  НКРЕКП  вiд  13.11.2018  року  №1416  "Про  видачу  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" лiцензiї з розподiлу електричної енергiї та анулювання лiцензiй з
передачi  електричної  енергiї  мiсцевими  (локальними)  електричними  мережами  i  постачання
електричної  енергiї  за  регульованим  тарифом"  НКРЕКП  видала  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" лiцензiю на право провадження з  01.01.2019 року господарської
дiяльностi з розподiлу електричної енергiї у межах мiсць провадження господарської дiяльностi:
а  саме  на  територiї  Кiровоградської  областi  в  межах  розташування  системи  розподiлу
електричної енергiї, що перебуває у власностi або господарському вiданнi (щодо державного або
комунального  майна)  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА



"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", та електричних мереж iнших власникiв, якi приєднанi до мереж
лiцензiата  (з  якими  укладенi  вiдповiднi  договори  згiдно  з  законодавством).  Територiєю
здiйснення  дiяльностi  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  є  вся  Кiровоградська  область
загальною  площею  24,6  тис.  кв.  км.  У  складi  Товариства  немає  фiлiй,  представництв  та
iншихвiдокремлених  структурних  пiдроздiлiв.  В структурi  акцiонерного товариства  21  район
електричних мереж, у тому числi: 20 районiв електричних мереж (по кiлькостi адмiнiстративних
районiв областi) та 1 район мiських електричних мереж (м. Кропивницький - обласний центр).
Обсяг  електричних  мереж -  285  921  умовних  одиниць.  У  звiтному перiодi  основним видом
дiяльностi  Товариства  за  КВЕД:2010  було:  35.13.Розподiлення  електроенергiї.  ПрАТ
"Кiровоградобленерго"  було  розроблено  Iнвестицiйну  програму,  яка  передбачає  комплекс
заходiв,  спрямованих  на  полiпшення  технiчного  стану  електричних  мереж  (з  урахуванням
пiдготовки  їх  роботи  в  несприятливих  погодних  умовах  та  осiнньо-зимовому  перiодi  для
забезпечення  безперервного  електропостачання  споживачiв),  зменшення  технологiчних  втрат
електроенергiї, модернiзацiю та будiвництво об'єктiв електричних мереж, iншi заходи, загальний
обсяг фiнансування якої складав 149,2 млн.грн. (без урахування ПДВ). Прiоритетним напрямом
Iнвестицiйної програми у 2019 роцi було визначено будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю
електричних мереж та  обладнання:  план -  112,28 млн.грн.,  виконано на  108,33 млн.грн.,  що
складає 96,5 %. Крiм того, за рахунок Iнвестицiйної програми проведено: заходи зi зниження
нетехнiчних витрат електричної енергiї: план - 22,13 млн.грн., виконано на 22,18 млн.грн., що
становить 100,2 %.; впровадження та розвиток АСДТК: план - 3,68 млн.грн., виконано на 3,25
млн.грн., що складає 88,4%; впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй: план - 3,85
млн.грн.,  виконано  на  3,84  млн.грн.,  що  складає  99,6  %;  впровадження  та  розвиток  систем
зв'язку: план року - 0,33 млн.грн., виконано на 0,328 млн.грн., що складає 99,5%; модернiзацiя та
закупiвля колiсної технiки: план року 4,93 млн.грн., виконано на 4,93 млн.грн., що складає 100
%; iнше: план - 2,01 млн.грн., виконано на 2,0 млн.грн., що складає 99,6%. За звiтний перiод
Iнвестицiйну  програму  фiзично  виконано  на  100%.   Основою  для  визначення  перспектив
розвитку ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", вже як Оператора системи розподiлу електричної
енергiї  (далi  -  ОСР),  окрiм  Закону  України  "Про  ринок  електричної  енергiї"  є   рiшення
Енергетичного Спiвтовариства в частинi впровадження директиви Європейського Парламенту та
Ради  2012/27/ЄС  вiд  25  жовтня  2012р.  щодо  загальних  правил  для  внутрiшнього  ринку
електроенергiї та щодо заходiв для забезпечення безперебiйностi постачання електроенергiї та
капiталовкладень  в  iнфраструктуру;  нормативно-правовi  акти  Кабiнету  Мiнiстрiв  України,
Мiнiстерства  енергетики  та  захисту  довкiлля  України,  Нацiональної  комiсiї,  що  здiйснює
державне  регулювання  у  сферах  енергетики та  комунальних  послуг  (НКРЕКП);   ДСТУ IEC
60909 Нацiональний стандарт України. ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" як оператор системи
розподiлу у вiдповiдностi  до вимог "Кодексу системи розподiлу",  затвердженого постановою
НКРЕКП  вiд  14.03.2018р.  №310,  має  здiйснювати  довгострокове  планування  для  розвитку
системи  розподiлу,  включаючи  проведення  всiхнеобхiднихдослiджень  та  оцiнок/прогнозiв.  З
цiєю метою ОСР розроблено,  а  НКРЕКП постановою вiд  24.01.2020р.  №212 схвалено  План
розвитку  системи  розподiлу  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  на  2020-2024  роки.  План  розвитку  ОСР  є  документом,  який
мiститьнеобхiднiпрогнознi  обсяги  нового  будiвництва,  реконструкцiї  та  технiчного
переоснащення системи розподiлу на наступнi 5 календарних рокiвiз визначенням необхiдного
для цього обсягу iнвестицiй та строкiв виконання вiдповiднихзаходiв.

Перелiк  необхiдної  реконструкцiї  електричних  мереж  згiдно  планiв  ПрАТ
"Кiровоградобленерго"яка була визначена пiсля  аналiзу технiчного стану обладнання,  аналiзу
завантаження трансформаторiв, аналiзу аварiйних режимiв роботи мережi: реконструкцiя ПС 150
кВ "Березiвка"  з  замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi  вимикачi  150 кВ,  замiною старих
оливних вимикачiв 35 та 10 кВ на сучаснi вакуумнi, замiна електромеханiчних пристроїв РЗ та
замiна  АБ;  реконструкцiя  ПС 150 кВ "Вугiльна"  з  замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на  елегазовi



вимикачi 150 кВ, замiною Т-1 i Т-2 на бiльш потужнi трансформатори 150/35/6 кВ потужнiстю
по 40 МВА кожен, замiною електромеханiчних захистiв 150 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi та
замiна АБ; реконструкцiя контуру заземлення на ПС 110 кВ "Капiтанiвка", замiна ВД/КЗ 110 кВ
на  елегазовий  вимикач  110  кВ,  замiна  МВ  10  кВ  на  вакуумнi  вимикачi  10  кВ  та  замiна
електромеханiчних захистiв 10 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi захисти; реконструкцiя ПС 150 кВ
"Компанiївка" з замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi вимикачi 150 кВ, замiною МВ 35 та 10
кВ на вакуумнi вимикачi та замiна електромеханiчних пристроїв РЗ; реконструкцiя ПС 150 кВ
"Магнiтна" з замiною трансформаторiв напруги 150 кВ, замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi
вимикачi 150 кВ, замiна електромеханiчних пристроїв РЗ 150 кВ та замiнаАБ; реконструкцiя ПС
150 кВ "Новоукраїнська" з замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi вимикачi 150 кВ, замiною
електромеханiчних захистiв 150 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi та замiна АБ; реконструкцiя ПС
150 кВ "Центральна" з замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi вимикачi 150 кВ, замiною МВ
10-35  кВ  на  вакуумнi  вимикачi,  замiною  електромеханiчних  захистiв  10-35  кВ  на  сучаснi
мiкропроцесорнi та замiна АБ; реконструкцiя ПС 35 кВ "Благовiщенська" з замiною Т-1 i Т-2 на
бiльш потужнi трансформатори 35/10кВ потужнiстю по 10 МВА кожен,замiною МВ 10-35 кВ на
вакуумнi вимикачi, встановленням двох вимикачiв 35 кВ для приведення ВРП 35 кВ до вимог
норм, замiною електромеханiчних захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi; реконструкцiя
ПС 35 кВ "Помiчна" з замiною Т-1 i Т-2 на бiльш потужнi трансформатори 35/10кВ потужнiстю
по 6,3 МВА кожен, замiною МВ 35 кВ на вакуумнi вимикачi, встановленням двох вимикачiв 35
кВ для приведення ВРП 35 кВ до вимог норм, замiною електромеханiчних захистiв 10-35 кВ на
сучаснi  мiкропроцесорнi;  реконструкцiя  ПС  35  кВ  "М.  Виска"  з  замiною  Т-1  i  Т-2  на
трансформатори 35/10кВ потужнiстю 10 та 16 МВА вiдповiдно, замiною РП 35 кВ на БКРПЗ-35
кВ, замiною МВ 10 кВ на вакуумнi, замiною електромеханiчних захистiв 10-35 кВ на сучаснi
мiкропроцесорнi; реконструкцiя ПС 35 кВ "Новгородка-II" з замiною ВД/КЗ 35 кВ на вакуумний
вимикач 35 кВ, встановленням СВ 35 кВ для приведення ВРП 35 кВ до вимог норм, замiною
електромеханiчних  захистiв  35  кВ  на  сучаснi  мiкропроцесорнi;  реконструкцiя  ПС  35  кВ
"Новоархангельськ" з замiною Т-3 i Т-4 на бiльш потужнi трансформатори 35/10кВ потужнiстю
по  6,3  МВА кожен,  замiною  МВ  35  кВ  на  вакуумнi  вимикачi,  замiною  електромеханiчних
захистiв 35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi; - реконструкцiя  ПС  35  кВ  "Нова  Прага"  з
замiною Т-1 i Т-2 на трансформатори 35/10 кВ потужнiстю по 4 МВА кожен, замiною РП 35 кВ
на БКРПЗ-35 кВ, замiною МВ 10 кВ на вакуумнi, замiною електромеханiчних захистiв 10-35 кВ
на  сучаснi  мiкропроцесорнi;  реконструкцiя  ПС  35  кВ  "Павлиш"  з  замiною  Т-1  на  бiльш
потужний  трансформатор  35/10кВ  потужнiстю  6,3  МВА,  замiною  МВ  35  кВ  на  вакуумнi
вимикачi, замiною електромеханiчних захистiв 35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi; iнше. Також
Планом  розвитку  системи  розподiлу  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  передбаченi:
необхiднiсть реконструкцiї та модернiзацiї пiдстанцiй 35кВ та 110кВ; необхiднiсть реконструкцiї
та модернiзацiї ПЛ 35кВ та 110кВ; заходи з будiвництва об'єктiв системи розподiлу, включаючи
засоби РЗА,  ПА i  зв'язку, потреба  в  яких  визначена  ОСП вiдповiдно  до вимог  пiдтримання
належного  рiвня  операцiйної  безпеки;  плани  в  частинi  заходiв  з  компенсацiї  реактивної
потужностi; плани в частинi улаштування iнтелектуального" облiку електричної енергiї; заходи з
розвитку телемеханiзацiї; фактичнi та прогнознi витрати електроенергiї в системi розподiлу та
заходи, направленi на їх зниження; заходи з впровадження мереж "SmartGrids"; заходи з розвитку
системи розподiлу, що виконуються в рамках виконання Плану розвитку системи передачi на
наступнi  10  рокiв  та/або  iнших стратегiчних  документiв  України;  плани щодо  реконструкцiї
електричних мереж у точках забезпечення потужностi або створення нових точок забезпечення
потужностi iз зазначенням резервiв потужностi, якi створюються при реалiзацiї цих планiв для
можливостi приєднання нових замовникiв та iншi заходи. Виконання "Плану розвитку системи
розподiлу  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  з  2020  року  до  2024  року"  дасть  можливiсть:
перейти  на  значно  вищий  ступiнь  сталої  роботи  системи  i  надiйного  та  якiсного
електропостачання  споживачiв;  скоротити  технологiчнi  витрати  електроенергiї  на  її
транспортування електромережами 0,4-110 кВ; скоротити витрати на обслуговування, контроль i



ревiзiю  обладнання;  пiдвищити  комутацiйний  i  механiчний  ресурс;  мiнiмiзувати  вимоги  до
обслуговування;  виключити  можливiсть  забруднення  довкiлля;  скоротити  експлуатацiйнi
витрати; зменшити пожежо- та вибухонебезпеку; за рахунок впровадження релейного захисту на
мiкропроцесорнiй  основi  пiдвищити  надiйнiсть  роботи  електроустаткування  i  обсяг  точок
мережi, що контролюються.

Повний текст "Плану розвитку системи розподiлу ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 2020
року  до  2024  року"  оприлюднено  на  офiцiйному  веб-сатi  Товариства  за  адресою:
https://www.kiroe.com.ua/

Основні  придбання або відчуження активів  за  останні  п'ять років.  Якщо підприємство
планує  будь-які  значні  інвестиції  або  придбання,  пов'язані  з  його  господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування 
За останнi п'ять рокiв придбання основних засобiв за грошовi кошти складає - 81843,760 тис.
грн.  (будинки,  передавальнi  пристрої,  силовi  машини  та  обладнання,  робочi  машини  та
обладнання, обчислювальна,комп'ютерна та iнша офiсна технiчка, засоби зв'язку та iнформацiйнi
системи,  транспортнi  засоби,  iнструменти,  iншi  основнi  засоби)  обумовлене  виробничою
необхiднiстю.  Реалiзацiя  основних  засобiв  за  грошовi  кошти у  перiод за  останнi  п'ять  рокiв
скаладає - 3096,401 тис. грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів,  місцезнаходження  основних  засобів.  Крім  того,  необхідно  описати  екологічні
питання,  що  можуть  позначитися  на  використанні  активів  підприємства,  плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини  таких  планів,  суми  видатків,  у  тому  числі  вже  зроблених,  опис  методу
фінансування,  прогнозні  дати початку та  закінчення діяльності  та  очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Об'єкти  основних  засобiв  вiдображаються  за  переоцiненою  вартiстю,  за  вирахуванням
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, в разi їхньої наявностi. 

Оцiнка основних засобiв здiйснюється з достатньою регулярнiстю для того, щоб справедлива
вартiсть  переоцiненого активу суттєво не  вiдрiзнялася  вiд  його балансової  вартостi.  Прирiст
вартостi  вiд  переоцiнки  вiдображається  у  складi  iншого  сукупного  доходу  i  вiдноситься  на
збiльшення капiталу у дооцiнках, що входить до складу власного капiталу, за винятком тiєї його
частини,  яка  вiдновлює  збиток  вiд  переоцiнки  цього  ж  активу,  визнаний  внаслiдок  ранiше
проведеної переоцiнки у складi прибутку або збитку. Збиток вiд переоцiнки визнається у звiтi
про фiнансовi результати, за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну
переоцiнку  за  того  ж  активу,  ранiше  визнану  у  складi  капiталу  у  дооцiнках.  Накопичена
амортизацiя на дату переоцiнки за групами "Будiвлi" та "Передавальнi пристрої" виключається з
одночасним зменшенням валової балансової вартостi активу, i потiм чиста сума дооцiнюється до
переоцiненої  вартостi  активу.  Рiзниця  мiж  амортизацiєю,  нарахованою  на  первiсну  вартiсть
активу, та амортизацiєю, нарахованою на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується
з капiталу у дооцiнках до  нерозподiленого прибутку. 

Об'єкти  основних  засобiв  знiмаються  з  облiку  при  їх  вибуттi  або  у  випадку,  якщо  вiд  їх



подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигод. Прибуток або збиток вiд
вибуття  активу  (розраховується  як  рiзниця  мiж  чистими  надходженнями  вiд  вибуття  i
балансовою вартiстю активу), включається до звiту про фiнансовi результати у перiодi, в якому
визнання активу припиняється.  Пiсля  вибуття активу залишковий капiтал  у дооцiнках такого
активу перекласифiкується до нерозподiленого прибутку.

Незавершене  будiвництво  мiстить  витрати,  безпосередньо  пов'язанi  зi  створенням  основних
засобiв, включаючи вiдповiднi змiннi накладнi витрати, понесенi в результатi будiвництва.

Якщо об'єкти  основних  засобiв  мiстять  основнi  частини,  що  мають  рiзнi  термiни  корисного
використання, цi частини враховуються як окремi об'єкти основних засобiв.

Витрати на капiталiзацiю мiстять основнi витрати на модернiзацiю та замiну основних засобiв,
що продовжують строк корисної експлуатацiї активiв або збiльшують їхню здатнiсть генерувати
дохiд.  Витрати  на  ремонт  та  обслуговування,  що  не  вiдповiдають  зазначеним  критерiям
капiталiзацiї,  вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у тому перiодi,  в якому
вони були понесенi.Компанiя капiталiзує витрати на позики, що мають безпосереднє вiдношення
до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частину вартостi цього
активу.  Знос  вiдображається  у  звiтi  про  фiнансовi  результати  i  нараховується  на  основi
прямолiнiйного  методу  з  використанням  норм  зносу,  що  визначаються  ,  зважаючи  на
передбачуваний термiн служби кожної  одиницi основних засобiв.  Знос  придбаних активiв  та
активiв, створених за рахунок власних коштiв, починається з моменту, коли вiдповiдний актив
був введений в експлуатацiю.

Iнформацiя про основнi засоби:

Станом на 31.12.2018р.:   первiсна  вартiсть  -  2978082 тис.грн.,  залишкова вартiсть  -  2745332
тис.грн.

Станом  на  31.12.2019р.:  первiсна  вартiсть  -  3279546  тис.грн.,  залишкова  вартiсть  -  2743692
тис.грн.

Переоцiнка основних  засобiв  за  звiтний перiод не  проводилася.  Змiни  у  структурi  основних
засобiв, методах амортизацiї та дiапазонах строкiв корисного використання основних засобiв у
звiтному перiодi не вiдбувалися.

Змiни, якi вiдбулися за звiтний перiод у структурi основних засобiв виробничого призначення:

Станом на 31.12.2018 р.:  первiсна вартiсть - 2965366 тис.грн., знос - 222059 тис.грн., залишкова
вартiсть - 2743307 тис.грн.

Станом на 31.12.2019р.: первiсна вартiсть - 3266852 тис.грн., знос - 524935 тис.грн., залишкова
вартiсть - 2741917 тис.грн.

Рiвень зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 р. - 7,49%

Рiвень зносу основних засобiв станом на 31.12.2019 р. - 16,07 %

Основнi засоби пiдприємство використовує у процесi виробництва. Для цiлей бухгалтерського
облiку основнi засоби класифiкуються за групами (Згадно МСБО 16 "Основнi засоби"), облiк
вартостi, яка амортизується ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи. 



Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується протягом строку корисного використання
об'єкта,  але  не  менше  мiнiмально  допустимого  строку,  передбаченого  п.  145.1  ст.  145
Подактового кодексу Укараїни, помiсячно. 

Для  нарахування  амортизацiя  основних  засобiв  застосовується  прямолiнiйний  метод
нарахування  амортизацiї.  Строк  корисного  використання  (  експлуатацiї)  об'єктiв  основних
засобiв  переглядається  в  разi  змiни  очiкуваних  економiчних  вигод вiд  їх  використання  (  на
пiдставi наказу керiвника).

ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" в процесi своєї дiяльностi здiйснює вплив на навколишнє
середовище,  але  вiн  є  несуттєвим  i  значно  не  позначається  на  використаннi  активiв
пiдприємства. 

Запобiгання  та  мiнiмiзацiя  негативного впливу на  довкiлля  -  один  з  основних  прiоритетних
напрямiв в органiзацiї природоохоронної дiяльностi Компанiї. 

Компанiєю визначено такi довгостроковi цiлi в галузi екологiї:

- захищати довкiлля, включно з запобiганням забрудненням, рацiональним використанням
ресурсiв;

- впливу на змiну клiмату, захистом бiологiчного рiзноманiття та екосистем;

- розвивати вiдновлювану енергетику;

- виконувати обов'язковi законодавчi та iншi вимоги;

- забезпечити екологiчну безпеку пiдприємств;

- постiйно вдосконалювати систему екологiчного менеджменту для покращення показникiв
екологiчної дiяльностi.

Компанiєю здiйснюється монiторинг впливу на довкiлля вiдповiдно до вимог чинного природо-
охоронного законодавства. 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, у
тому числi вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
Починаючи з  кiнця 2013 року полiтична ситуацiя  в  Українi  переживала  нестiйкiсть  з  багато
кiлькiсними протестами, продовжується полiтична невизначенiсть, що призвело до погiршення
державної  економiки,  волатильностi  фiнансових  ринкiв  i  стрiмкiй  девальвацiї  нацiональної
валюти по вiдношенню до iнших iноземних валют (з початку 2014 року). Нацiональний банк
України,  серед  iнших  мiр,  вводив  певнi  обмеження  на  покупку  iноземної  валюти  на
мiжбанкiвському ринку.  Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2017 роцi в значнiй мiрi
визначалася факторами, якi виникли в 2014-2015 роках i характеризувалися нестабiльнiстю, що



призвело  до  погiршення  стану  державних  фiнансiв,  волатильностi  фiнансових  ринкiв,
нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищенню темпiв iнфляцiї i девальвацiї нацiональної валюти по
вiдношенню до основних iноземних валют.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати рiзнi тлумачення, та дуже часто
змiнюється.  Подальший  економiчний  розвиток  України  значною  мiрою  залежить  вiд
ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд
змiн  у  податковiй,  юридичнiй,  регулятивнiй  та  полiтичнiй  сферах.  Уряд  України  продовжує
здiйснювати  комплексну  програму  структурної  реформи,  спрямованої  на  усунення  iснуючих
диспропорцiй  в  економiцi,  державних  фiнансах  та  управлiннi,  боротьбi  з  корупцiєю,
реформування судової системи з кiнцевою метою забезпечити умови для вiдновлення економiки
в країнi
Слабкiсть нацiональної валюти, яка пiддалася девальвацiї бiльш нiж в три рази по вiдношенню
до долара США з початку 2014 року, в поєднаннi з обмеженнями по мiжнародних розрахунках,
негативне  сальдо  зовнiшньої  торгiвлi,  що  триває  нестабiльнiсть  на  традицiйних  експортних
ринках країни i високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного
середовища в Українi в найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших
мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних реформ.
Вiдсутнiсть ключового персоналу може загрожувати загальнiй ефективностi роботи Компанiї.
Компанiя здiйснює ряд заходiв  для зменшення цього ризику. Компанiя пропонує конкурентнi
умови  працi  потенцiйним  працiвникам.  Iснує  схема  оплати  працi,  яка  мотивує  та  утримує
ключовий персонал. 
Корпоративна  iнформацiйна  система  Компанiя  може  бути  пошкоджена  вiрусною  атакою  або
зовнiшнiм втручанням.
Операцiї Компанiї значною мiрою залежать вiд корпоративної IТ-системи в усiх аспектах. Для
запобiгання  та  пом'якшення  цього  ризику  було  здiйснено  низку  заходiв.  Iнфраструктура
iнтрамережi  була  покращена  з  метою  зменшення  ризику  несанкцiонованого  зовнiшнього
втручання.  Реконструйовано  процес  резервного  копiювання  для  забезпечення  максимально
можливої безпеки корпоративних бiзнес-даних. Найбiльш ризикованi пункти несанкцiонованого
зовнiшнього втручання були iзольованi поза межами внутрiшньої мережi.
Операцiї  Компанiї   та  її  фiнансовий  стан  надалi  зазнаватимуть  впливу регуляторних  змiн  в
Українi, в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних
актiв.
Зростання  податкового  навантаження  може  привести  до  змiни  фiнансових  результатiв
дiяльностi , зокрема зменшення чистого прибутку, оборотного капiталу, що в подальшому може
негативно  вплинути  на  iнвестицiйнi  програми  Компанiї  i,  як  наслiдок,  завадити  реалiзацiї
програм  соцiального  партнерства,  екологiчних  заходiв  тощо.  Основним  нормативним
документом,   регламентуючим  дiяльнiсть  Компанiї  у  податковiй  сферi  є  Податковий  Кодекс
України за повним виконанням якого пильно стежать окремi пiдроздiли Компанiї.
Ризик  лiквiдностi  -  це  ризик  того,  що  Компанiя  зiткнеться  з  труднощами  при  виконаннi
зобов'язань,  пов'язаних  з  фiнансовими  зобов'язаннями.  Компанiя  щодня  стикається  з  цим
ризиком у зв'язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових коштiв. 
Для  зниження  ризику  лiквiдностi  здiйснюється  диверсифiкацiя  в  розрiзi  контрагентiв  та
оптимiзацiя  умов  договорiв  у  частинi  термiнiв  оплати,  реалiзуються  програми  зi  зниження
операцiйних витрат (якi, в тому числi, ведуть до пiдвищення ефективностi процесiв Компанiї). 
Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом пiдтримки заданого рiвня абсолютної
лiквiдностi.  В  Компанiї  запроваджено  механiзм  планування  та  управлiння  рухом  грошових
коштiв, який дозволяє оперативно реагувати на змiни у зовнiшньому i внутрiшньому середовищi.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а
також те,  який вплив (за наявностi  такого)  вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан
Компанiї.  Керiвництво  впевнене,  що  воно  вживає  усiх  необхiдних  заходiв  для  забезпечення
стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.



Опис  обраної  політики  щодо  фінансування  діяльності  емітента,  достатність  робочого
капіталу  для  поточних  потреб,  можливі  шляхи  покращення  ліквідності  за  оцінками
фахівців емітента
13 квiтня 2017 року було прийнято Закон України "Про ринок електричної енергiї". Вiдповiдно
до положень Закону з 01 сiчня 2019 року вiдбулося вiдокремлення видiв дiяльностi з розподiлу
та  постачання  електричної  енергiї  в  iснуючих  вертикально-iнтегрованих  енергопостачальних
компанiях. 
Так, розподiл електричної енергiї здiйснюють оператори систем розподiлу (суб'єкти природних
монополiй). 
На  територiї  Кiровоградської  областi  дiяльнiсть  з  розподiлу  електричної  енергiї  продовжує
здiйснювати  ПрАТ "Кiровоградобленерго".  Основним завданням Товариства  в  умовах  нового
ринку електричноїенергiїє забезпечення надiйностi функцiонування енергосистеми областi, яка
передбачає:  будiвництво,  реконструкцiю  та  технiчне  переобладнання  пiдстанцiй  i  лiнiй.,
нарощування  обсягiв  капiтального  ремонту,  реконструкцiю  i  замiну  зношених  розподiльчих
електромереж,  виконання  iнвестицiйної  програми.  Правлiння  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" i в подальшому нацiлене вдосконалювати технiчну та фiнансово -
економiчну стратегiї Товариства для пiдвищення ефективностi роботи та реалiзацiї накопиченого
досвiду  з  метою  пiдвищення  якостi  обслуговування  своїх  клiєнтiв.  Для  зниження  ризику
лiквiдностi здiйснюється диверсифiкацiя в розрiзi контрагентiв та оптимiзацiя умов договорiв у
частинi термiнiв оплати,  реалiзуються програми зi  зниження операцiйних витрат (якi,  в  тому
числi, ведуть до пiдвищення ефективностi процесiв Компанiї). Зниження впливу даного ризику
також  досягається  шляхом  пiдтримки  заданого  рiвня  абсолютноїлiквiдностi.  В  Компанiї
запроваджено  механiзм  планування  та  управлiння  рухом  грошових  коштiв,  який  дозволяє
оперативно  реагувати  на  змiни  у  зовнiшньому  i  внутрiшньому  середовищi.  Фiнансування
дiяльностi  Товариства  здiйснюється  у  межах  витрат  закладених  у  затвердженiй  Постановою
НКРЕКП  структурi  тарифiв  на  послуги  з  розподiлу  електричної  енергiї.  Прiоритетними
витратами  грошових  коштiв  Товариства  є:  оплата  Iнвестицiйної  програми,  яка  затверджена
Постановою  НКРЕКП;  оплата  виробничих  програм  з  капiтальних  та  поточних  ремонтiв;
заробiтна  плата;  оплата  податкiв  та  платежiв  до  державного бюджету. Завдяки  ефективному
управлiнню  Товариством  протягом  2019  року  забезпечено  погашення  кредитних  зобов'язань
Товариства та своєчасне i повне фiнансування поточних витрат. 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегія  подальшої  діяльності  емітента  щонайменше  на  рік  (щодо  розширення
виробництва,  реконструкції,  поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів,  які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основою  для  визначення  перспектив  розвитку  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",  вже  як
Оператора системи розподiлу електричної енергiї (далi - ОСР), окрiм Закону України "Про ринок
електричної  енергiї"  є   рiшення  Енергетичного  Спiвтовариства  в  частинi  впровадження
директиви Європейського Парламенту та Ради 2012/27/ЄС вiд 25 жовтня 2012р. щодо загальних
правил  для  внутрiшнього  ринку  електроенергiї  та  щодо  заходiв  для  забезпечення
безперебiйностi постачання електроенергiї та капiталовкладень в iнфраструктуру; нормативно-
правовi акти Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля України,
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг  (НКРЕКП);   ДСТУ  IEC  60909  Нацiональний  стандарт  України.  ПрАТ



"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" як оператор системи розподiлу у вiдповiдностi до вимог "Кодексу
системи  розподiлу",  затвердженого  постановою  НКРЕКП  вiд  14.03.2018р.  №310,  має
здiйснювати довгострокове планування для розвитку системи розподiлу, включаючи проведення
всiхнеобхiднихдослiджень  та  оцiнок/прогнозiв.  З  цiєю  метою  ОСР  розроблено,  а  НКРЕКП
постановою вiд 24.01.2020р. №212 схвалено План розвитку системи розподiлу ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  на  2020-2024  роки.  План
розвитку  ОСР  є  документом,  який  мiститьнеобхiднiпрогнознi  обсяги  нового  будiвництва,
реконструкцiї  та  технiчного  переоснащення  системи  розподiлу  на  наступнi  5  календарних
рокiвiз  визначенням  необхiдного  для  цього  обсягу  iнвестицiй  та  строкiв  виконання
вiдповiднихзаходiв.
Перелiк  необхiдної  реконструкцiї  електричних  мереж  згiдно  планiв  ПрАТ
"Кiровоградобленерго"яка була визначена пiсля  аналiзу технiчного стану обладнання,  аналiзу
завантаження трансформаторiв, аналiзу аварiйних режимiв роботи мережi:
- реконструкцiя ПС 150 кВ "Березiвка" з замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi вимикачi
150  кВ,  замiною  старих  оливних  вимикачiв  35  та  10  кВ  на  сучаснi  вакуумнi,  замiна
електромеханiчних пристроїв РЗ та замiна АБ;
- реконструкцiя ПС 150 кВ "Вугiльна" з замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi вимикачi
150 кВ, замiною Т-1 i Т-2 на бiльш потужнi трансформатори 150/35/6 кВ потужнiстю по 40 МВА
кожен, замiною електромеханiчних захистiв 150 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi та замiна АБ;
- реконструкцiя контуру заземлення на ПС 110 кВ "Капiтанiвка", замiна ВД/КЗ 110 кВ на
елегазовий  вимикач  110  кВ,  замiна  МВ  10  кВ  на  вакуумнi  вимикачi  10  кВ  та  замiна
електромеханiчних захистiв 10 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi захисти;
- реконструкцiя  ПС  150  кВ  "Компанiївка"  з  замiною  двох  ВД/КЗ  150  кВ  на  елегазовi
вимикачi 150 кВ, замiною МВ 35 та 10 кВ на вакуумнi вимикачi та замiна електромеханiчних
пристроїв РЗ;
- реконструкцiя  ПС  150  кВ  "Магнiтна"  з  замiною  трансформаторiв  напруги  150  кВ,
замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi вимикачi 150 кВ, замiна електромеханiчних пристроїв
РЗ 150 кВ та замiнаАБ;
- реконструкцiя ПС 150 кВ "Новоукраїнська" з замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi
вимикачi  150 кВ, замiною електромеханiчних захистiв 150 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi  та
замiна АБ;
- реконструкцiя  ПС  150  кВ  "Центральна"  з  замiною  двох  ВД/КЗ  150  кВ  на  елегазовi
вимикачi  150  кВ,  замiною  МВ  10-35  кВ  на  вакуумнi  вимикачi,  замiною  електромеханiчних
захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi та замiна АБ;
- реконструкцiя  ПС  35  кВ  "Благовiщенська"  з  замiною  Т-1  i  Т-2  на  бiльш  потужнi
трансформатори  35/10кВ  потужнiстю  по  10  МВА кожен,замiною  МВ  10-35  кВ  на  вакуумнi
вимикачi,  встановленням двох вимикачiв  35  кВ для  приведення  ВРП 35  кВ до  вимог  норм,
замiною електромеханiчних захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя ПС 35 кВ "Помiчна" з замiною Т-1 i Т-2 на бiльш потужнi трансформатори
35/10кВ потужнiстю по 6,3 МВА кожен, замiною МВ 35 кВ на вакуумнi вимикачi, встановленням
двох вимикачiв 35 кВ для приведення ВРП 35 кВ до вимог норм, замiною електромеханiчних
захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя  ПС 35 кВ "М.  Виска"  з  замiною Т-1 i  Т-2 на  трансформатори 35/10кВ
потужнiстю 10 та 16 МВА вiдповiдно, замiною РП 35 кВ на БКРПЗ-35 кВ, замiною МВ 10 кВ на
вакуумнi, замiною електромеханiчних захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя ПС 35 кВ "Новгородка-II" з замiною ВД/КЗ 35 кВ на вакуумний вимикач 35
кВ,  встановленням  СВ  35  кВ  для  приведення  ВРП  35  кВ  до  вимог  норм,  замiною
електромеханiчних захистiв 35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi
- реконструкцiя  ПС  35  кВ  "Новоархангельськ"  з  замiною  Т-3  i  Т-4  на  бiльш  потужнi
трансформатори  35/10кВ  потужнiстю  по  6,3  МВА  кожен,  замiною  МВ  35  кВ  на  вакуумнi
вимикачi, замiною електромеханiчних захистiв 35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;



- реконструкцiя ПС 35 кВ "Нова Прага" з замiною Т-1 i Т-2 на трансформатори 35/10 кВ
потужнiстю  по  4  МВА кожен,  замiною  РП  35  кВ  на  БКРПЗ-35  кВ,  замiною  МВ 10  кВ  на
вакуумнi, замiною електромеханiчних захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя  ПС 35 кВ "Павлиш" з  замiною Т-1 на  бiльш потужний трансформатор
35/10кВ  потужнiстю  6,3  МВА,  замiною  МВ  35  кВ  на  вакуумнi  вимикачi,  замiною
електромеханiчних захистiв 35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя ПС 35 кВ "Голованiвськ" з  замiною Т-1 i  Т-2 на трансформатори 35/10
МВА потужнiстю по 10 М
Також  Планом  розвитку  системи  розподiлу  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  передбаченi:
необхiднiсть реконструкцiї та модернiзацiї пiдстанцiй 35кВ та 110кВ; необхiднiсть реконструкцiї
та модернiзацiї ПЛ 35кВ та 110кВ; заходи з будiвництва об'єктiв системи розподiлу, включаючи
засоби РЗА,  ПА i  зв'язку, потреба  в  яких  визначена  ОСП вiдповiдно  до вимог  пiдтримання
належного  рiвня  операцiйної  безпеки;  плани  в  частинi  заходiв  з  компенсацiї  реактивної
потужностi; плани в частинi улаштування iнтелектуального" облiку електричної енергiї; заходи з
розвитку телемеханiзацiї; фактичнi та прогнознi витрати електроенергiї в системi розподiлу та
заходи, направленi на їх зниження; заходи з впровадження мереж "SmartGrids"; заходи з розвитку
системи розподiлу, що виконуються в рамках виконання Плану розвитку системи передачi на
наступнi  10  рокiв  та/або  iнших стратегiчних  документiв  України;  плани щодо  реконструкцiї
електричних мереж у точках забезпечення потужностi або створення нових точок забезпечення
потужностi iз зазначенням резервiв потужностi, якi створюються при реалiзацiї цих планiв для
можливостi приєднання нових замовникiв та iншi заходи.
Виконання "Плану розвитку системи розподiлу ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 2020 року
до 2024 року" дасть можливiсть:
- перейти  на  значно  вищий  ступiнь  сталої  роботи  системи  i  надiйного  та  якiсного
електропостачання споживачiв;
- скоротити технологiчнi витрати електроенергiї  на її  транспортування електромережами
0,4-110 кВ;
- скоротити витрати на обслуговування, контроль i ревiзiю обладнання;
за рахунок впровадження вакуумних та елегазових вимикачiв:
- пiдвищити комутацiйний i механiчний ресурс;
- мiнiмiзувати вимоги до обслуговування;
- виключити можливiсть забруднення довкiлля;
- скоротити експлуатацiйнi витрати;
- зменшити пожежо- та вибухонебезпеку;
- за  рахунок  впровадження  релейного  захисту  на  мiкропроцесорнiй  основi  пiдвищити
надiйнiсть роботи електроустаткування i обсяг точок мережi, що контролюються.
Повний текст "Плану розвитку системи розподiлу ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 2020
року  до  2024  року"  оприлюднено  на  офiцiйному  веб-сатi  Товариства  за  адресою:
https://www.kiroe.com.ua/

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Компанiя  удосконалює  виробничi  процеси,  впроваджуючи  сучаснi  технологiї  та  обладнання,
спрямованi на пiдвищення ефективностi роботи..

Інша інформація,  яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану  та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз  господарювання  емітента  за  останні  три  роки  у  формі  аналітичної  довідки  в



довільній формі
За  результатами  дiяльностi  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО  отримало:  чистий  фiнансовий
результат: прибуток (збиток) (тис. грн.): 2019 рiк - 116 840, 2018 рiк - (290 400), 2017 рiк - 12 872;
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн.): 2019 рiк - 0,97876, 2018 рiк - (-2,43000),
2017  рiк  -  0,11000.  Iнша  iнформацiя,  яка  може  бути  iстотною  для  оцiнки  iнвесторами
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган

управління
Структура Персональний склад

Загальнi збори
акцiонерiв

Загальнi збори акцiонерiв Товариства є
вищим органом Товариства. Товариство
зобов'язане щороку скликати Загальнi
збори акцiонерiв (рiчнi Загальнi збори

акцiонерiв). Рiчнi Загальнi збори
акцiонерiв проводяться не пiзнiше 30
квiтня наступного за звiтним року. Усi
iншi Загальнi збори акцiонерiв, крiм
рiчних, вважаються позачерговими.

Право участi у Загальних зборах
акцiонерiв належить особам, якi

включенi до перелiку акцiонерiв, якi
мають право на таку участь, або їх

представникам. Перелiк акцiонерiв, якi
мають право на участь у Загальних

зборах акцiонерiв, складається станом
на 24 годину за 3 робочих днi до дня
проведення таких Зборiв у порядку,

встановленому законодавством України
про депозитарну систему України.

 Станом на 31.12.2019р. у вiдповiдностi
до даних Реєстру власникiв iменних

цiнних паперiв, виданого ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України",

загальна кiлькiсть акцiонерiв
(юридичних i фiзичних осiб) - 4121

Наглядова рада Наглядова рада є колегiальним органом
Товариства, що здiйснює захист прав

акцiонерiв, i в межах компетенцiї,
визначеної чинним законодавством

України, цим Статутом, Положенням
про Наглядову раду, здiйснює

управлiння Товариством, контролює та
регулює дiяльнiсть Правлiння
Товариства. Кiлькiсний склад

Наглядової ради становить 7 осiб. До
складу Наглядової ради обранi: 2

акцiонери Товариства i 5 представникiв
акцiонера Товариства. Структура

Наглядової ради: Голова Наглядової
ради, члени Наглядової ради. 

Станом на 31.12.2019р. персональний
склад Наглядової ради: Голова

Наглядової ради - Лавренко Микола
Миколайович; члени Наглядової ради -

Судак Iгор Олександрович, Куєвда
Микола Валерiйович, Глазова Ольга
Валерiанiвна, Стрюченко Олександр
Миколайович, Шандрук Олександр

Тихонович, Осадчий Костянтин
Євгенiйович.

Правлiння Правлiння є виконавчим колегiальним
органом Товариства, який здiйснює

управлiння його поточною дiяльнiстю,
органiзовує виконання рiшень

Загальних зборiв, Наглядової ради,
органiзовує формування необхiдних для

здiйснення статутної дiяльностi

Станом на 31.12.2019р. персональний
склад Правлiння: Голова Правлiння -

Чернявський Володимир
Олександрович; члени Правлiння -
Даниленко Анжела Володимирiвна,
Дануца Олександр Володимирович,
Запорожець Валерiй Iванович, Дудка



Товариства фондiв та несе
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть

роботи Товариства згiдно з принципами
та порядком, встановленими Статутом

Товариства, рiшеннями Загальних
зборiв акцiонерiв, Наглядової ради

Товариства. Наглядовою радою
визначено кiлькiсний склад Правлiння -

7 осiб. Структура Правлiння: Голова
Правлiння, члени Правлiння. 

Анатолiй Леонiдович, Довгаль Наталiя
Валерiївна (i посада - вакантна). 



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові
Рік

народ
ження

Освіта
Стаж

роботи
(років)

Найменування
підприємства,

ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,

яку займав

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Голова Наглядової ради
Лавренко Микола

Миколайович
1956 вища 45

ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",

Голова Наглядової ради. 

17.04.2018, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол вiд  17.04.2018р.), рiшенням Наглядової ради Товариства обрана 
Головою Наглядової ради (Протокол вiд 17.04.2018р.). Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА".
Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода Головi Наглядової ради 
виплачується у вiдповiдностi до укладеного з ним контракту, умови якого були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. Володiє часткою в 
статутному капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
протягом останiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", Президент, ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова Наглядової ради.

2

Заступник Голови
Наглядової ради

Судак Iгор Олександрович 1976 вища 19

ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
Заступник Голови Наглядової

ради

17.04.2018, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол вiд  17.04.2018р.), рiшенням Наглядової ради Товариства обрана 
Заступником Голови Наглядової ради (Протокол вiд 17.04.2018р.). Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 
УКРАЇНА". Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода членам 
Наглядової ради виплачується у вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв, умови яких були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. 
Володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, протягом останiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", Старший Вiце-



Президент, ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", Генеральний директор, ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради.

3

Член Наглядової ради Глазова Ольга Валерiанiвна 1956 вища 45
ПрАТ

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
Член Наглядової ради 

17.04.2018, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол вiд 17.04.2018р.). Посадова особа є представником акцiонера ТОВ 
"ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову 
раду. Винагорода членам Наглядової ради виплачується у вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв, умови яких були затвердженi загальними 
зборами акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000004%, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, протягом останiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: 2015 - по т.ч. - ТОВ "ВС ГРУП 
МЕНДЖМЕНТ", директор департаменту корпоративних вiдносин та приватизацiї, ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради.

4

Член Наглядової ради
Осадчий Костянтин

Євгенiйович
1986 вища 13

ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",

Член Наглядової ради.

28.04.2018, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол вiд 17.04.2018р.). Посадова особа є акцiонером. Повноваження та 
обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода членам Наглядової ради виплачується у 
вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв, умови яких були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi 
ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останiх пяти 
рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: юрисконсульт ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "УКРПРАВО", Член Наглядової ради ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

5 Член Наглядової ради Куєвда Микола Валерiйович 1963 вища 33 ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",

Член Наглядової ради.

17.04.2018, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або



припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол вiд 17.04.2018р.). Посадова особа є представником акцiонера ТОВ 
"ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову 
раду. Винагорода членам Наглядової ради виплачується у вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв, умови яких були затвердженi загальними 
зборами акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, протягом останiх пяти рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 
УКРАЇНА", Старший Вiце-Президент, ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради. 

6

Член Наглядової ради
Стрюченко Олександр

Миколайович
1965 вища 28

ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",

Голова Правлiння.

20.05.2019, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа призначена членом Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 20.05.2019р. (лист про замiну Члена Наглядової ради - 
представника акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" вiд 17.05.2019р. №128/0/1-19) строком до моменту 
переобрання/вiдкликання. Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода 
членам Наглядової ради виплачується у вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв, умови яких були затвердженi загальними зборами 
акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,00017%, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 2015-2019 -ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова 
Правлiння, 2019 -  по т.ч. - член Наглядової ради.

7

Член Ревiзiйної комiсiї Бужор Алiса Юрiївна 1986 вища 9
ПрАТ

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
Член Ревiзiйної комiсiї.

28.03.2016, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2019р. (Протокол вiд 02.04.2019р.). Повноваження та обов'язки посадової особи 
регламентовано Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода членам Ревiзiйної комiсiї виплачується у вiдповiдностi до укладених з 
ними контрактiв, умови яких були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Посадова особа не є акцiонером 
Товариства. протягом останiх пяти рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: ТОВ "УКРПРАВО", юрисконсульт, ПрАТ 



"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї. 

8

Член Ревiзiйної комiсiї Шмат Катерина Петрiвна 1976 вища 19
ПрАТ

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
Член Ревiзiйної комiсiї.

28.03.2016, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2019р. (Протокол вiд 02.04.2019р.). Повноваження та обов'язки посадової особи 
регламентовано Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода членам Ревiзiйної комiсiї виплачується у вiдповiдностi до укладених з 
ними контрактiв, умови яких були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Посадова особа не є акцiонером 
Товариства. протягом останiх пяти рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник вiддiлу 
тендерного супроводження i аналiзу цiн в економiчному департаментi; начальник аналiтичного вiддiлу виробничого департаменту, начальник 
аналiтичного вiддiлу виробничо-технiчного департаменту, ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", начальник аналiтичного вiддiлу, ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї. 

9

Член Ревiзiйної комiсiї
Маслова - Левченко Марина

Анатолiївна
1976 вища 17

ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",

Член Ревiзiйної комiсiї.

28.03.2016, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2019р. (Протокол вiд 02.04.2019р.). Повноваження та обов'язки посадової особи 
регламентовано Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода членам Ревiзiйної комiсiї виплачується у вiдповiдностi до укладених з 
ними контрактiв, умови яких були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Посадова особа не є акцiонером 
Товариства. протягом останiх пяти рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї. 

10 Член Наглядової ради Шандрук Олександр
Тихонович

1967 вища 31 ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",

Член Наглядової ради 

17.04.2018, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або



припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 17.04.2018р. (Протокол вiд 17.04.2018р.). Посадова особа є акцiонером. Повноваження та 
обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода членам Наглядової ради виплачується у 
вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв, умови яких були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi 
ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останiх пяти 
рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади:  директор ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "УКРПРАВО", ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член 
Наглядової ради.

11

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Федорко Анастасiя
Миколаївна

1962 вища 39
ПрАТ

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
Голова Ревiзiйної комiсiї.

28.03.2016, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2019р. (Протокол вiд 02.04.2019р.). Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 04.09.2019р. (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 04.09.2019р.) обрано Федорко Анастасiю Миколаївну 
Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 05.09.2019р., у зв'язку з припиненням повноважень члена Ревiзiйної комiсiї 
Онищука Олександра Адамовича. Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням про Ревiзiйну комiсiю 
та є чинними до моменту прийняття рiшення про переобрання або припинення повноважень. Винагорода Головi Ревiзiйної комiсiї виплачується у 
вiдповiдностi до укладеного з ним контракту, умови який було затверджено загальними зборами акцiонерiв.Непогашеної судимости за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 
0,000004%. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", Директор економiчного 
департаменту, ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї. 

12

Голова Правлiння
Чернявський Володимир

Олександрович
1967 вища 26

ТОВ "ВС
ЕНЕРДЖIIНТЕРНЕЙШНЛУ
КРАЇНА", Радник Президента

з енергетичних питань

03.07.2019, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 26.06.2019р. (Протокол вiд 26.06.2019р.) обрано Чернявського Володимира 
Олександровича Головою Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 03 липня 2019 року, у зв'язку з припиненням повноважень тимчасово 
здiйснюючого повноваження Голови Правлiння. Повноваження Чернявського В.О., як Голови Правлiння є чинними до моменту прийняття 



Наглядовою радою рiшення про їх припинення.  Повноваження та обов'язки регламентовано Статутом та Положенням про Правлiння. Винагорода 
Головi Правлiння виплачується у вiдповiдностi до укладеного з ним контракту, умови якого були затвердженi Наглядовою радою. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не володiє часткою Статутного капiталу Товариства. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Чернявський Володимир Олександрович займав наступнi посади:Генеральний директор обласного комунального 
пiдприємства "Полтаватеплоенерго", з листопада 2017 року по травень 2019 року -Голова Правлiння ПрАТ"КИЇВОБЛЕНЕРГО", з червня по липень 
2019 року -Радник Президента ТОВ "ВС ЕНЕРДЖIIНТЕРНЕЙШНЛУКРАЇНА" з енергетичних питань. 
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Член Правлiння
Даниленко Анжела

Володимирiвна
1966 вища 20

ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО",
Член Правлiння

06.05.2019, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 03.05.2019р. (Протокол вiд 03.05.2019р.) обрано Даниленко Анжелу 
Володимирiвну Членом Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 06.05.2019р. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 07.05.2019р. (Протокол вiд 07.05.2019р.) призначено Даниленко Анжелу Володимирiвну тимчасово здiйснюючим 
повноваження Голови Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 09 травня 2019 року, у зв'язку з припиненням повноважень Голови 
Правлiння. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 26.06.2019р. (Протокол вiд 26.06.2019р.) припинено повноваження 
Даниленко Анжели Володимирiвни, як тимчасово здiйснюючого повноваження Голови Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 02 липня 
2019 року. Повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень 
членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Винагорода членам Правлiння виплачується у вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв,
умови яких були затвердженi Наглядовою радою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Посадова особа не володiє часткою Статутного капiталу Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв Даниленко Анжела Володимирiвна займала 
наступнi посади: Член Правлiння ПрАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО", з 15.01.2015р. - Член Правлiння ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО", з 06.05.2019р. - Член 
Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". 
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Член Правлiння
Запорожець Валерiй

Iванович
1977 вища 18

ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕ
РГО", Директор технiчний

20.05.2019, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 20.05.2019р. (Протокол вiд 20.05.2019р.) обрано Запорожця Валерiя Iвановича 
Членом Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 20.05.2019р. Повноваження та обов'язки регламентовано Статутом та Положенням про 
Правлiння. Повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення 



повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Винагорода членам Правлiння виплачується у вiдповiдностi до укладених з 
ними контрактiв, умови яких були затвердженi Наглядовою радою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв Запорожець Валерiй Iванович 
займав наступнi посади: ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО": з 01.07.2013р. - заступник Директора технiчного з високовольтних мереж, з 
01.12.2014р. - заступник Директора технiчного з розподiльних мереж, з 05.04.2017р. - Директор технiчний. 
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Член Правлiння
Дануца Олександр

Володимирович
1976 вища 14

ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕ
РГО", Член Правлiння

27.06.2013, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Наглядовою радою з 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою 
ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення подовжити термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол
засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.).  Повноваження та обов'язки регламентовано Статутом та Положенням про Правлiння. Повноваження 
членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та 
обрання нового складу Правлiння. Винагорода членам Правлiння виплачується у вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв, умови яких були 
затвердженi Наглядовою радою. Непогашених судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх пяти 
рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Член Правлiння ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Дануца Олександр Володимирович не володiє 
акцiями Товариства.
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Член Правлiння Дудка Анатолiй Леонiдович 1959 вища 24
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕ

РГО", Член Правлiння

27.06.2013, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Наглядовою радою з 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою 
ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення продовжити термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 
(Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.).  Повноваження та обов'язки регламентовано Статутом та Положенням про Правлiння. 
Повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 
Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Винагорода членам Правлiння виплачується у вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв, умови
яких були затвердженi Наглядовою радою. Непогашених судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом 



останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Член Правлiння ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Дудка Анатолiй Леонiдович не 
володiє акцiями Товариства.
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Член Правлiння Довгаль Наталiя Валерiївна 1975 вища 13
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕ

РГО", Член Правлiння

27.06.2013, до
моменту

прийняття
рiшення про
переобрання

або
припинення
повноважень

Опис:
Посадова особа обрана Наглядовою радою з 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою 
ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення продовжити термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 
(Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.).  Повноваження та обов'язки регламентовано Статутом та Положенням про Правлiння. 
Повноваження членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 
Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Винагорода членам Правлiння виплачується у вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв, умови
яких були затвердженi Наглядовою радою. Непогашених судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом 
останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Член Правлiння ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Довгаль Наталiя Валерiївна не 
володiє акцiями Товариства.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної

особи або повне найменування
юридичної особи 

 Кількіст
ь акцій

(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні Привілейовані іменні

1 2 3 4 5 6
Голова Наглядової ради Лавренко Микола Миколайович 2 0,00000167

5
2 0

Заступник Голови Наглядової 
ради

Судак Iгор Олександрович 2 0,00000167
5

2 0

Член Наглядової ради Глазова Ольга Валерiанiвна 5 0,0000042 5 0
Член Ревiзiйної комiсiї Федорко Анастасiя Миколаївна 5 0,0000042 5 0
Член Наглядової ради Стрюченко Олександр Миколайович 200 0,0001675 200 0
Член Наглядової Ради Осадчий Костянтин Євгенiйович 2 0,00000167

5
2 0

Член Наглядової Ради Куєвда Микола Валерiйович 2 0,00000167
5

2 0

Член Наглядової Ради Шандрук Олександр Тихонович 2 0,00000167
5

2 0



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Винагорода членам Наглядової ради та членам Ревiзiйної комiсiї виплачується у вiдповiдностi до
укладених  з  ними  контрактiв,  умови  яких  були  затвердженi  загальними  зборами  акцiонерiв.
Винагорода членам Правлiння виплачується у вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв,
умови яких були затвердженi Наглядовою радою.



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Ідентифікаційн
ий код

юридичної
особи

засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

Держава в особi Мiнiстерство
енергетики та електрификацiї

України
00017341

01601, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, мiсто Київ,

Хрещатик, 30
0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

- 0
Усього 0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основою  для  визначення  перспектив  розвитку  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",  вже  як
Оператора системи розподiлу електричної енергiї (далi - ОСР), окрiм Закону України "Про ринок
електричної  енергiї"  є   рiшення  Енергетичного  Спiвтовариства  в  частинi  впровадження
директиви Європейського Парламенту та Ради 2012/27/ЄС вiд 25 жовтня 2012р. щодо загальних
правил  для  внутрiшнього  ринку  електроенергiї  та  щодо  заходiв  для  забезпечення
безперебiйностi постачання електроенергiї та капiталовкладень в iнфраструктуру; нормативно-
правовi акти Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля України,
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг  (НКРЕКП);   ДСТУ  IEC  60909  Нацiональний  стандарт  України.  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" як оператор системи розподiлу у вiдповiдностi до вимог "Кодексу
системи  розподiлу",  затвердженого  постановою  НКРЕКП  вiд  14.03.2018р.  №310,  має
здiйснювати довгострокове планування для розвитку системи розподiлу, включаючи проведення
всiхнеобхiднихдослiджень  та  оцiнок/прогнозiв.  З  цiєю  метою  ОСР  розроблено,  а  НКРЕКП
постановою вiд 24.01.2020р. №212 схвалено План розвитку системи розподiлу ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  на  2020-2024  роки.  План
розвитку  ОСР  є  документом,  який  мiститьнеобхiднiпрогнознi  обсяги  нового  будiвництва,
реконструкцiї  та  технiчного  переоснащення  системи  розподiлу  на  наступнi  5  календарних
рокiвiз  визначенням  необхiдного  для  цього  обсягу  iнвестицiй  та  строкiв  виконання
вiдповiднихзаходiв.
Перелiк  необхiдної  реконструкцiї  електричних  мереж  згiдно  планiв  ПрАТ
"Кiровоградобленерго"яка була визначена пiсля  аналiзу технiчного стану обладнання,  аналiзу
завантаження трансформаторiв, аналiзу аварiйних режимiв роботи мережi:
- реконструкцiя ПС 150 кВ "Березiвка" з замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi вимикачi
150  кВ,  замiною  старих  оливних  вимикачiв  35  та  10  кВ  на  сучаснi  вакуумнi,  замiна
електромеханiчних пристроїв РЗ та замiна АБ;
- реконструкцiя ПС 150 кВ "Вугiльна" з замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi вимикачi



150 кВ, замiною Т-1 i Т-2 на бiльш потужнi трансформатори 150/35/6 кВ потужнiстю по 40 МВА
кожен, замiною електромеханiчних захистiв 150 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi та замiна АБ;
- реконструкцiя контуру заземлення на ПС 110 кВ "Капiтанiвка", замiна ВД/КЗ 110 кВ на
елегазовий  вимикач  110  кВ,  замiна  МВ  10  кВ  на  вакуумнi  вимикачi  10  кВ  та  замiна
електромеханiчних захистiв 10 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi захисти;
- реконструкцiя  ПС  150  кВ  "Компанiївка"  з  замiною  двох  ВД/КЗ  150  кВ  на  елегазовi
вимикачi 150 кВ, замiною МВ 35 та 10 кВ на вакуумнi вимикачi та замiна електромеханiчних
пристроїв РЗ;
- реконструкцiя  ПС  150  кВ  "Магнiтна"  з  замiною  трансформаторiв  напруги  150  кВ,
замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi вимикачi 150 кВ, замiна електромеханiчних пристроїв
РЗ 150 кВ та замiнаАБ;
- реконструкцiя ПС 150 кВ "Новоукраїнська" з замiною двох ВД/КЗ 150 кВ на елегазовi
вимикачi  150 кВ, замiною електромеханiчних захистiв 150 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi  та
замiна АБ;
- реконструкцiя  ПС  150  кВ  "Центральна"  з  замiною  двох  ВД/КЗ  150  кВ  на  елегазовi
вимикачi  150  кВ,  замiною  МВ  10-35  кВ  на  вакуумнi  вимикачi,  замiною  електромеханiчних
захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi та замiна АБ;
- реконструкцiя  ПС  35  кВ  "Благовiщенська"  з  замiною  Т-1  i  Т-2  на  бiльш  потужнi
трансформатори  35/10кВ  потужнiстю  по  10  МВА кожен,замiною  МВ  10-35  кВ  на  вакуумнi
вимикачi,  встановленням двох вимикачiв  35  кВ для  приведення  ВРП 35  кВ до  вимог  норм,
замiною електромеханiчних захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя ПС 35 кВ "Помiчна" з замiною Т-1 i Т-2 на бiльш потужнi трансформатори
35/10кВ потужнiстю по 6,3 МВА кожен, замiною МВ 35 кВ на вакуумнi вимикачi, встановленням
двох вимикачiв 35 кВ для приведення ВРП 35 кВ до вимог норм, замiною електромеханiчних
захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя  ПС 35 кВ "М.  Виска"  з  замiною Т-1 i  Т-2 на  трансформатори 35/10кВ
потужнiстю 10 та 16 МВА вiдповiдно, замiною РП 35 кВ на БКРПЗ-35 кВ, замiною МВ 10 кВ на
вакуумнi, замiною електромеханiчних захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя ПС 35 кВ "Новгородка-II" з замiною ВД/КЗ 35 кВ на вакуумний вимикач 35
кВ,  встановленням  СВ  35  кВ  для  приведення  ВРП  35  кВ  до  вимог  норм,  замiною
електромеханiчних захистiв 35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi
- реконструкцiя  ПС  35  кВ  "Новоархангельськ"  з  замiною  Т-3  i  Т-4  на  бiльш  потужнi
трансформатори  35/10кВ  потужнiстю  по  6,3  МВА  кожен,  замiною  МВ  35  кВ  на  вакуумнi
вимикачi, замiною електромеханiчних захистiв 35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя ПС 35 кВ "Нова Прага" з замiною Т-1 i Т-2 на трансформатори 35/10 кВ
потужнiстю  по  4  МВА кожен,  замiною  РП  35  кВ  на  БКРПЗ-35  кВ,  замiною  МВ 10  кВ  на
вакуумнi, замiною електромеханiчних захистiв 10-35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя  ПС 35 кВ "Павлиш" з  замiною Т-1 на  бiльш потужний трансформатор
35/10кВ  потужнiстю  6,3  МВА,  замiною  МВ  35  кВ  на  вакуумнi  вимикачi,  замiною
електромеханiчних захистiв 35 кВ на сучаснi мiкропроцесорнi;
- реконструкцiя ПС 35 кВ "Голованiвськ" з  замiною Т-1 i  Т-2 на трансформатори 35/10
МВА потужнiстю по 10 М
Також  Планом  розвитку  системи  розподiлу  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  передбаченi:
необхiднiсть реконструкцiї та модернiзацiї пiдстанцiй 35кВ та 110кВ; необхiднiсть реконструкцiї
та модернiзацiї ПЛ 35кВ та 110кВ; заходи з будiвництва об'єктiв системи розподiлу, включаючи
засоби РЗА,  ПА i  зв'язку, потреба  в  яких  визначена  ОСП вiдповiдно  до вимог  пiдтримання
належного  рiвня  операцiйної  безпеки;  плани  в  частинi  заходiв  з  компенсацiї  реактивної
потужностi; плани в частинi улаштування iнтелектуального" облiку електричної енергiї; заходи з
розвитку телемеханiзацiї; фактичнi та прогнознi витрати електроенергiї в системi розподiлу та
заходи, направленi на їх зниження; заходи з впровадження мереж "SmartGrids"; заходи з розвитку
системи розподiлу, що виконуються в рамках виконання Плану розвитку системи передачi на



наступнi  10  рокiв  та/або  iнших стратегiчних  документiв  України;  плани щодо  реконструкцiї
електричних мереж у точках забезпечення потужностi або створення нових точок забезпечення
потужностi iз зазначенням резервiв потужностi, якi створюються при реалiзацiї цих планiв для
можливостi приєднання нових замовникiв та iншi заходи.
Виконання "Плану розвитку системи розподiлу ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 2020 року
до 2024 року" дасть можливiсть:
- перейти  на  значно  вищий  ступiнь  сталої  роботи  системи  i  надiйного  та  якiсного
електропостачання споживачiв;
- скоротити технологiчнi витрати електроенергiї  на її  транспортування електромережами
0,4-110 кВ;
- скоротити витрати на обслуговування, контроль i ревiзiю обладнання;
за рахунок впровадження вакуумних та елегазових вимикачiв:
- пiдвищити комутацiйний i механiчний ресурс;
- мiнiмiзувати вимоги до обслуговування;
- виключити можливiсть забруднення довкiлля;
- скоротити експлуатацiйнi витрати;
- зменшити пожежо- та вибухонебезпеку;
- за  рахунок  впровадження  релейного  захисту  на  мiкропроцесорнiй  основi  пiдвищити
надiйнiсть роботи електроустаткування i обсяг точок мережi, що контролюються.
Повний текст "Плану розвитку системи розподiлу ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" з 2020
року  до  2024  року"  оприлюднено  на  офiцiйному  веб-сатi  Товариства  за  адресою:
https://www.kiroe.com.ua/

2. Інформація про розвиток емітента
Виконання iнвестицiйної програми за 2019 рiк
ПрАТ "Кiровоградобленерго" було розроблено Iнвестицiйну програму, яка передбачає комплекс
заходiв,  спрямованих  на  полiпшення  технiчного  стану  електричних  мереж  (з  урахуванням
пiдготовки  їх  роботи  в  несприятливих  погодних  умовах  та  осiнньо-зимовому  перiодi  для
забезпечення  безперервного  електропостачання  споживачiв),  зменшення  технологiчних  втрат
електроенергiї, модернiзацiю та будiвництво об'єктiв електричних мереж, iншi заходи, загальний
обсяг фiнансування якої складав 149,2 млн.грн. (без урахування ПДВ). 
Прiоритетним  напрямом  Iнвестицiйної  програми  у  2019  роцi  було  визначено  будiвництво,
модернiзацiю  та  реконструкцiю  електричних  мереж  та  обладнання:  план  -  112,28  млн.грн.,
виконано на 108,33 млн.грн., що складає 96,5 %. Крiм того, за рахунок Iнвестицiйної програми
проведено: заходи зi зниження нетехнiчних витрат електричної енергiї: план - 22,13 млн.грн.,
виконано на 22,18 млн.грн., що становить 100,2 %.; впровадження та розвиток АСДТК: план -
3,68  млн.грн.,  виконано  на  3,25  млн.грн.,  що  складає  88,4%;  впровадження  та  розвиток
iнформацiйних технологiй: план - 3,85 млн.грн., виконано на 3,84 млн.грн., що складає 99,6 %;
впровадження та розвиток систем зв'язку: план року - 0,33 млн.грн., виконано на 0,328 млн.грн.,
що складає 99,5%; модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки: план року 4,93 млн.грн., виконано
на 4,93 млн.грн., що складає 100 %; iнше: план - 2,01 млн.грн., виконано на 2,0 млн.грн., що
складає 99,6%. За звiтний перiод Iнвестицiйну програму фiзично виконано на 97%.
Ремонт мереж i обладнання
Ремонт  будiвель  i  споруд  виконувався  персоналом  ремонтно-будiвельної  дiльницi  ПрАТ
"Кiровоградобленерго" та пiдрядними органiзацiями. Зокрема до обсягiв ремонту увiйшли:
- роботи по ремонту порталiв i стiйок ВРУ-150/35кВ ПС "Кiровоградська";
- ремонт огорожi та ворiт ПС"Центральна" (108кв.м) з улаштуванням iнженерного захисту
типу Егоза;
- улаштування покриття даху з профiльованого настилу на 47-и ЗТП-10/0,4 кВ;
- ремонт виробничих примiщень РЕМ та служб;



- роботи по замiнi дверних блокiв в 14-и ЗТП-10/0,4 кВ.
В  електричних  мережах  спецiалiзованою  органiзацiєю  виконано  капiтальнi  ремонти  6-ти
силових трансформаторiв 35-150 кВ: 2Т (ТДТН-16000/150) ПС "Янтарна", 1Т (ТДТН-25000/150)
ПС  "Сiльмаш",  2Т  (ТДТН-16000/150)  ПС  "Магнiтна",  1Т  (ТДТН-25000/150)  ПС  "ЗЧМ",  2Т
(ТДТН-25000/150)  ПС "Новоархангельська",  6Т  (ТДНС-10000/35)  ПС "Гайворонська  ГЕС",  а
також  аварiйний  ремонт  силового  трансформатора  1Т  (ТДТН-63000)  ПС  "Кiровоградська"  з
замiною приводу РПН.
Дiльницею  по  ремонту  трансформаторiв  служби  пiдстанцiй  Товариства  виконано  капiтальнi
ремонти 3-х силових трансформаторiв 35 кВ: 2Т (ТМ-2500) ПС "Сагайдак", 1Т (ТМ-4000) ПС
"Розвiдка", 2Т (ТМ-1600) ПС "Катеринiвка".
На дiльницях по ремонту трансформаторiв в РЕМ вiдремонтовано:
" силових трансформаторiв 6-10/0,4 кВ - 108 шт./14,199 МВА;
" вимiрювальних трансформаторiв 10-35 кВ - 14 шт.
Проведено поточнi ремонти силовим трансформаторам 110-150 кВ - 38 од./1333,3 МВА, та 35 кВ
- 176 од./644,5 МВА.
За  2019  рiк  персоналом  виробничих  служб  виконано  комплекс  робiт  по
забезпеченнюстабiльноїроботиелектричних мереж та надiйногоелектропостачанняспоживачiв.
На ПЛ 35-150 кВ виконано:
" вiдновлення  металевих  опор  пiсля  крадiжок  кутникiв  на  ПЛ-35-150  кВ  пiдрядним
способом - 76 шт./10,957 т;
" замiну дефектного грозозахисного тросу на ПЛ 35-150 кВ загальною довжиною 11,425км,
у тому числi на ПЛ-150 кВ - 3,29 км, на ПЛ-35 кВ - 8,135 км; 
" замiну залiзобетонних опор - 71 шт.
" вирiвнювання залiзобетонних опор - 107 шт.;
" замiну дефектних та порцелянових iзоляторiв - 12324 шт., посилення iзоляцiї - 852 шт.
На ПС-35-150 кВ виконано:
" переулаштовано  ВРУ-35  кВ ПС "Розвiдка"  з  замiною дефектного масляного вимикача
МВ-35 Т-31 та приведенням схеми живлення трансформатора напруги 35 кВ ТН-31 до вимог
ПУЕ (монтаж ОПН-35 кВ, роз'єднувача 35 кВ та запобiжникiв);
" переулаштування  ВРУ-35  кВ  ПС  "Добрянка"  з  встановленням  секцiйного  масляного
вимикача 35 кВ С-31 та 2-х роз'єднувачiв 35 кВ;
" ВРУ-35 кВ ПС "Саблiно-Знам'янка" -  переведено 2 силових трансформатори 35 кВ на
схему  живлення  через  маслянi  вимикачi  35  кВ  замiсть  запобiжникiв  ПСН  з  монтажем  та
наладкою шаф захисту трансформаторiв;
" замiну застарiлих вакуумних вимикачiв типу ВВЭ-10 кВ на сучаснi ВВ/ТЕL-10 кВ на ПС
"Пiвденно-Схiдна" в кiлькостi 8 од.;
" замiну розрядникiв РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ в кiлькостi 72 шт.;
" замiну дефектних розрядникiв РВС-35 кВ - 2 шт., РВО-10 кВ - 43 шт.;
" замiну дефектних конденсаторних вводiв 35 кВ МВ-35 кВ - 78 шт.
Графiки  перевiрки  пристроїв  РЗА,  профiлактичних  випробувань  обладнання  ПС-35-150  кВ,
повiрки,  калiбрування  та  ремонту засобiв  вимiрювальної  технiки виконанi  в  повному обсязi.
Графiк профiлактичного обслуговування обладнання засобiв ДТУ виконаний на 77 %.
Плани на 2019 рiк з капiтального ремонту i технiчного обслуговування розподiльних мереж 0,4-
10 кВ виконано в повному обсязi.
Витрати на капiтальний ремонт електричних мереж 0,4-150 кВ склали 49 млн.  416 тис.  грн.
(100,1 %) при планi 49 млн. 371 тис. грн.

Обсяг товарної продукцiї та розрахунки зi споживачами
Надходження  електричної  енергiї  в  мережi  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  за  2019  рiк
склало 2 161 968 тис.кВт*год., що на 43 245тис.кВт*год. (або на 2% у вiдносному вираженнi)
менше, нiж за показник 2018 року. Розподiлено електричної енергiї мережами Товариства за 2019



рiк 1 876 294 тис.кВт*год., якщо порiвнювати з 2018 роком, то це менше на 21 246 тис.кВт*год.
(або на 1,1% у вiдсотковому вираженнi). Розподiлено електричної енергiї мережами Товариства
за  2019  рiк  для  побутових  споживачiв  816  841  тис.кВт*год.,  що  на  1,0  %  менше,  нiж  в
попередньому роцi, а для юридичних споживачiв - 1 059 453 тис.кВт*год., що на 1,2% менше,
нiж в попередньому роцi. Загальний вiдсоток реалiзацiї за послуги розподiлу електричної енергiї
за 2019 рiк склав 99,8 %.

Полiтика тарифоутворення
Для ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї на
2019 рiк були затвердженi постановою НКРЕКП вiд 11.12.2018 року №1836 "Про встановлення
тарифiв на послуги з розподiлу електричної енергiї ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" на 2019
рiк".
Згiдно з пунктом 2 роздiлу XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" "Про ринок електричної
енергiї" з 01.07.2019 вiдбулося впровадження повномасштабного ринку електричної енергiї.  З
врахуванням  нових  умов  господарської  дiяльностi,  регулятором  було  iнiцiйовано  перегляд
тарифiв на послуги з розподiлу електроенергiї з 01.08.2019 року та з 01.10.2019 року (постанови
НКРЕКП  вiд  12.07.2019  року  №1428  та  вiд  10.09.2019  року  №1909  "Про  внесення  змiн  до
постанови НКРЕКП вiд 11.12.2018 року №1842").
За звiтний 2019 рiк тричi змiнювався тариф на послугу з розподiлу електричної енергiї.
1).  Перiод з 01.01.2019 по 01.08.2019р. дiяли наступнi тарифи без ПДВ:
- для споживачiв 1 класу - 201,12 грн./МВт;
- для споживачiв 1 класу - 818,45 грн./МВт
2). Перiод з 01.08.2019 по 01.10.2019р. дiяли наступнi тарифи без ПДВ:
- для споживачiв 1 класу - 123,45 грн./МВт;
- для споживачiв 1 класу - 683,27 грн./МВт
3). Перiод з 01.10.2019 по 01.01.2020р. дiяли наступнi тарифи без ПДВ:
- для споживачiв 1 класу - 122,59 грн./МВт;
- для споживачiв 1 класу - 677,10 грн./МВт
Обсяги  розподiлу  електроенергiї  за  2019  рiк  склали  1  876,3  млн.кВт*год  на  суму  1  451,3
млн.грн.у вiдповiдностi з затвердженими тарифами.
До 01 липня 2019 року Товариство здiйснювало закупiвлю електричної енергiї для компенсацiї
технологiчних витрат електроенергiї  на  її  розподiл  на  Оптовому ринку електроенергiї  згiдно
укладеного  договору  з  ДП  "Енергоринок".  З  01  липня  2019  року  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  здiйснює  купiвлю  електричної  енергiї  для  компенсацiї
технологiчних витрат електроенергiї на її розподiл на ринку двостороннiх договорiв, на ринку
"на добу наперед", внутрiшньодобовому ринку та на балансуючому ринку.
Основна господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на територiї України. Законодавство,
що впливає на дiяльнiсть Товариства в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок цього активи i
дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику у разi негативних змiн у полiтичному i
дiловому середовищi. Основними напрямками удосконалення джерел фiнансування є зменшення
дебiторської  заборгованостi  та  своєчасне погашення кредиторської  заборгованостi.  Фiнансова
дiяльнiсть Товариства спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного
використання  фiнансових  ресурсiв,  дотримання  розрахункової  i  кредитної  дисциплiни,
досягнення рацiонального спiввiдношення власних i  залучених коштiв, фiнансової стiйкостi з
метою ефективного функцiонування пiдприємства. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом 2019 року ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" не укладало деривативiв i не вчиняло



правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику  щодо  страхування  кожного  основного  виду  прогнозованої  операції,  для  якої
використовуються операції хеджування
Компанiя  удосконалює  виробничi  процеси,  впроваджуючи  сучаснi  технологiї  та  обладнання,
спрямованi на пiдвищення ефективностi роботи.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Ризики
Усi ключовi рiшення в Компанiї  приймаються з урахуванням ризикiв i можливостей, а також
рiвня ризик-апетиту до них. 
Компанiя  систематично  виявляє  й  оцiнює  ризики,  а  також  можливостi,  що  впливають  на
досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей. Оцiнювання ризикiв i можливостей проводиться
також у випадках суттєвих змiн зовнiшнього середовища.
Процедура виявлення та мiнiмiзацiї кожної групи ризикiв до прийнятного рiвня:
" створення робочих груп за участю експертiв у всiх профiльних галузях;
" виявлення ризикiв на пiдставi поставлених цiлей i фактично наявних процесiв;
" оцiнювання схильностi та ранжування ризикiв за суттєвiстю;
" розробка  i  тестування  щодо  ефективностi  дизайну  контролiв,  вбудовування  елементiв
внутрiшнього контролю до процесiв для запобiгання настанню ризикових подiй, а також вибiр i
реалiзацiя  найефективнiших  i  найбiльш  економiчних  заходiв  для  зниження  схильностi  до
ризикiв;
" монiторинг ефективностi заходiв i загального профiлю ризикiв та можливостей Компанiї.

Ризики пов'язанi з середовищем
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, у
тому числi вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
Починаючи з  кiнця 2013 року полiтична ситуацiя  в  Українi  переживала  нестiйкiсть  з  багато
кiлькiсними протестами, продовжується полiтична невизначенiсть, що призвело до погiршення
державної  економiки,  волатильностi  фiнансових  ринкiв  i  стрiмкiй  девальвацiї  нацiональної
валюти по вiдношенню до iнших iноземних валют (з початку 2014 року). Нацiональний банк
України,  серед  iнших  мiр,  вводив  певнi  обмеження  на  покупку  iноземної  валюти  на
мiжбанкiвському ринку.  Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2017 роцi в значнiй мiрi
визначалася факторами, якi виникли в 2014-2015 роках i характеризувалися нестабiльнiстю, що
призвело  до  погiршення  стану  державних  фiнансiв,  волатильностi  фiнансових  ринкiв,
нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищенню темпiв iнфляцiї i девальвацiї нацiональної валюти по
вiдношенню до основних iноземних валют.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати рiзнi тлумачення, та дуже часто
змiнюється.  Подальший  економiчний  розвиток  України  значною  мiрою  залежить  вiд
ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд
змiн  у  податковiй,  юридичнiй,  регулятивнiй  та  полiтичнiй  сферах.  Уряд  України  продовжує
здiйснювати  комплексну  програму  структурної  реформи,  спрямованої  на  усунення  iснуючих
диспропорцiй  в  економiцi,  державних  фiнансах  та  управлiннi,  боротьбi  з  корупцiєю,
реформування судової системи з кiнцевою метою забезпечити умови для вiдновлення економiки
в країнi
Слабкiсть нацiональної валюти, яка пiддалася девальвацiї бiльш нiж в три рази по вiдношенню
до долара США з початку 2014 року, в поєднаннi з обмеженнями по мiжнародних розрахунках,
негативне  сальдо  зовнiшньої  торгiвлi,  що  триває  нестабiльнiсть  на  традицiйних  експортних
ринках країни i високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного



середовища в Українi в найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших
мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних реформ.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а
також те,  який вплив (за наявностi  такого)  вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан
Компанiї.  Керiвництво  впевнене,  що  воно  вживає  усiх  необхiдних  заходiв  для  забезпечення
стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.

Операцiйнi ризики
Збiльшення витрат на вхiднi ресурси
Операцiйнi витрати Компанiї можуть збiльшитися i негативно вплинути на фiнансовi показники
Компанiї. Ризик збiльшення операцiйних витрат Компанiї в основному пов'язаний з можливим
зростанням цiн  на  паливно-мастильнi  матерiали,  запаснi  частини,  сировину та  матерiали  що
використовуються  для  виконання  ремонтiв  та  обслуговування  енергетичного  обладнання  та
мереж.
Кредитний ризик
Компанiя наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли одна сторона фiнансового
iнструменту спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок невиконання взятих на себе
зобов'язань.  Кредитний  ризик  виникає  в  результатi  реалiзацiї  Компанiєю  продукцiї,  товарiв,
робiт,  послуг  на  кредитних  умовах  та  iнших  операцiй  з  контрагентами,  внаслiдок  яких
виникають фiнансовi  активи.Контрагенти Компанiї  можуть не здiйснити плановi  платежi,  що
призведе до фiнансових втрат.
Для  зменшення  впливу  цього  ризику  Компанiя  впровадила  полiтику  управлiння  обiговим
капiталом та систему монiторингу, щоб гарантувати вiдсутнiсть значної концентрацiї кредитного
ризику. Юридичнi i фiнансовi служби пiдприємства здiйснюють монiторинг строкiв виконання
платежiв за договорами поставки.
Ризик дефiциту основного персоналу
Вiдсутнiсть ключового персоналу може загрожувати загальнiй ефективностi роботи Компанiї.
Компанiя здiйснює ряд заходiв  для зменшення цього ризику. Компанiя пропонує конкурентнi
умови  працi  потенцiйним  працiвникам.  Iснує  схема  оплати  працi,  яка  мотивує  та  утримує
ключовий персонал. 
Ризик iнцидентiв у сферi кiбербезпеки
Корпоративна  iнформацiйна  система  Компанiя  може  бути  пошкоджена  вiрусною  атакою  або
зовнiшнiм втручанням.
Операцiї Компанiї значною мiрою залежать вiд корпоративної IТ-системи в усiх аспектах. Для
запобiгання  та  пом'якшення  цього  ризику  було  здiйснено  низку  заходiв.  Iнфраструктура
iнтрамережi  була  покращена  з  метою  зменшення  ризику  несанкцiонованого  зовнiшнього
втручання.  Реконструйовано  процес  резервного  копiювання  для  забезпечення  максимально
можливої безпеки корпоративних бiзнес-даних. Найбiльш ризикованi пункти несанкцiонованого
зовнiшнього втручання були iзольованi поза межами внутрiшньої мережi.
Податковi ризики
Операцiї  Компанiї   та  її  фiнансовий  стан  надалi  зазнаватимуть  впливу регуляторних  змiн  в
Українi, в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних
актiв.
Зростання  податкового  навантаження  може  привести  до  змiни  фiнансових  результатiв
дiяльностi , зокрема зменшення чистого прибутку, оборотного капiталу, що в подальшому може
негативно  вплинути  на  iнвестицiйнi  програми  Компанiї  i,  як  наслiдок,  завадити  реалiзацiї
програм  соцiального  партнерства,  екологiчних  заходiв  тощо.  Основним  нормативним
документом,   регламентуючим  дiяльнiсть  Компанiї  у  податковiй  сферi  є  Податковий  Кодекс
України за повним виконанням якого пильно стежать окремi пiдроздiли Компанiї.

Фiнансовi ризики



Ризик лiквiдностi
Ризик  лiквiдностi  -  це  ризик  того,  що  Компанiя  зiткнеться  з  труднощами  при  виконаннi
зобов'язань,  пов'язаних  з  фiнансовими  зобов'язаннями.  Компанiя  щодня  стикається  з  цим
ризиком у зв'язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових коштiв. 
Для  зниження  ризику  лiквiдностi  здiйснюється  диверсифiкацiя  в  розрiзi  контрагентiв  та
оптимiзацiя  умов  договорiв  у  частинi  термiнiв  оплати,  реалiзуються  програми  зi  зниження
операцiйних витрат (якi, в тому числi, ведуть до пiдвищення ефективностi процесiв Компанiї). 
Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом пiдтримки заданого рiвня абсолютної
лiквiдностi.  В  Компанiї  запроваджено  механiзм  планування  та  управлiння  рухом  грошових
коштiв, який дозволяє оперативно реагувати на змiни у зовнiшньому i внутрiшньому середовищi.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Уповноваженими органами ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" не затверджувалися Принципи
(кодекс) корпоративного управлiння.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Уповноваженими  органами  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  не  приймалося  рiшення  про
добровiльне  застосування  кодексу  корпоративного  управлiння  фондової  бiржi,  об'єднання
юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Застосування Товариством практики корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги: 
а) Законодавством не передбачено вимог щодо обов'язкового прийняття приватним акцiонерним
товариством Положення про загальнi збори акцiонерiв товариства, Положення про виконавчий
орган товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю товариства. З метою деталiзацiї окремих
процедурних питань в органiзацiї дiяльностi Загальних зборiв акцiонерiв, Правлiння i Ревiзiйної
комiсiї Товариства, конкретизацiї прав, обов'язкiв, вiдповiдальностi посадових осiб Загальними
зборами  акцiонерiв  Товариства  затвердженi:  "Положення  про  Загальнi  збори  акцiонерiв
ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",  яким
регламентується  порядок  скликання,  проведення,  компетенцiя,  порядок  прийняття  рiшень,
повноваження та iншi питання органiзацiї дiяльностi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
"Положення  про  Правлiння  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", яким визначенi правовий статус та порядок органiзацiї дiяльностi
Правлiння  Товариства  та  його  членiв;  "Положення  про  Ревiзiйну  комiсiю  ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",  яким  визначенi  склад,  строк
повноважень,  компетенцiя,  порядок  роботи  та  iншi  питання  органiзацiї  дiяльностi  Ревiзiйної
комiсiї Товариства та її членiв.
б)  Статтею 73 Закону України "Про акцiонернi  товариства" регламентується право загальних
зборiв приватного акцiонерного товариства для проведення перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi обирати ревiзiйну комiсiю. Застосовуючи практику корпоративного управлiння понад
визначенi  законодавством  вимоги,  загальними  зборами  акцiонерiв  ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  обрано  Ревiзiйну  комiсiю  як
орган  контролю  за  фiнансово-господарською  дiяльнiстю,  а  в  Статутi  та  "Положеннi  про
Ревiзiйну  комiсiю  Приватного  акцiонерного  товариства  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
передбаченi  вимоги  щодо  обрання  ревiзiйної  комiсiї,  кiлькiсного  складу  ревiзiйної  комiсiї,



порядку її дiяльностi, а також повноваження ревiзiйної комiсiї.
в)  Статтею  65?  Закону  України  "Про  акцiонернi  товариства"  Загальним  зборам  акцiонерiв
приватного  акцiонерного  товариства,  приймаючи  рiшення  про  внесення  змiн  до  статуту
товариства, надано право прийняти рiшення про те, що вимоги статтi 65 Закону України "Про
акцiонернi  товариства"  не  поширюються  на  таке  товариство.  Загальнi  збори  акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 17.04.2018р. при
внесеннi змiн до Статуту Товариства та затвердженнi його в новiй редакцiї прийняли рiшення
про  те,  що  вимоги  ст.65  Закону  України  "Про  акцiонернi  товариства"  не  поширюються  на
Товариство.

2)  у  разі  якщо емітент  відхиляється  від  положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і  причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Уповноваженими  органами  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  не  затверджувалися  Принципи  (кодекс)  корпоративного
управлiння,  а  також  не  приймалося  рiшення  про  добровiльне  застосування  кодексу
корпоративного  управлiння  фондової  бiржi,  об'єднання  юридичних  осiб  або  iншого  кодексу
корпоративного управлiння. В своїй дiяльностi в сферi корпоративних правовiдносин Товариство
керується нормами чинного законодавства України, Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", внутрiшнiми положеннями.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні позачергові

X
Дата проведення 29.01.2019
Кворум зборів 0
Опис У  зв'язку  з  вiдсутнiстю  кворуму,  вiдповiдно  до  ст.41  Закону  України  "Про

акцiонернi  товариства",  позачерговi  Загальнi  збори  акцiонерiв  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",  якi  були  скликанi  на  29  сiчня  2019  року,  не
вiдбулися.
Iнiцiатором  скликання  позачергових  загальних  зборiв,  якi  були  оголошенi  на
29.01.2019р.,  був  виконавчий  орган  (Правлiння  Товариства).  Порядок  денний
позачергових  загальних  зборiв,  якi  були  оголошенi  на  29.01.2019р.:  1.Обрання
членiв  лiчильної  комiсiї  позачергових  Загальних  зборiв  акцiонерiв  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), припинення повноважень членiв
лiчильної  комiсiї.  2.Про  порядок  проведення  позачергових  Загальних  зборiв
акцiонерiв  Товариства.3.Про  призначення  суб'єкта  аудиторської  дiяльностi  для
надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.

Вид загальних зборів
річні позачергові

X
Дата проведення 02.04.2019
Кворум зборів 86,24
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах акцiонерiв.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:



1.  Обрання  членiв  лiчильної  комiсiї  Загальних  зборiв  акцiонерiв  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство), припинення повноважень членiв
лiчильної комiсiї.
2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за  2018  рiк  та  прийняття  рiшення  за  наслiдками  розгляду  звiту  Правлiння
Товариства.
4.  Звiт  Наглядової  ради  Товариства  за  2018  рiк  та  прийняття  рiшення  за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. Затвердження звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. 
8. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10.  Затвердження  умов  договорiв,  що  укладатимуться  з  Головою  та  членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
11. Обрання зовнiшнього (незалежного) аудитора Товариства.
12. Про схвалення укладених договорiв з АТ "СБЕРБАНК".
13. Про схвалення та/або вчинення правочинiв.
Загальнi збори були скликанi та проведенi у вiдповiдностi до Закону України "Про
акцiонернi товариства" та дiючого cтатуту Товариства.
Згiдно iз Законом та дiючим статутом Товариства, на засiданнi Наглядової ради
ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  (протокол  вiд  20  лютого  2019  року)  були
прийнятi  всi  необхiднi  рiшення,  якi  стосуються  скликання  та  проведення
Загальних зборiв:
 прийнято рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв та про дату їх
проведення, затверджено проект порядку денного Загальних зборiв;
 визначено  дати  складання  перелiкiв  акцiонерiв,  якi  мають  бути
повiдомленi  про  проведення  Загальних  зборiв  та  мають  право  на  участь  у
Загальних зборах;
 визначено  спосiб  направлення  повiдомлення  про  проведення  Загальних
зборiв;
 про обрання реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря Загальних зборiв;
 затверджено  перелiк  матерiалiв,  порядок  ознайомлення  акцiонерiв  з
матерiалами,  призначено  особу,  вiдповiдальну  за  ознайомлення  акцiонерiв  з
матерiалами порядку денного Загальних зборiв.
 затверджено повiдомлення про проведення Загальних зборiв.
Вiдповiдно  до  Закону, cтатуту  Товариства  та  рiшення  Наглядової  ради  вiд  20
лютого  2019  року  повiдомлення  про  проведення  Загальних  зборiв  та  проект
порядку  денного  Товариство  направило  акцiонерам,  якi  зазначенi  у  перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв станом
на 21  лютого 2019 року, через  депозитарну систему в  порядку, встановленому
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Також Товариство
розмiстило  повiдомлення  та  iнформацiю,  зазначену  в  частинi  четвертiй  ст.  35
Закону на веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет. Крiм того повiдомлення про
проведення  Загальних  зборiв  Товариство  розмiстило  в  загальнодоступнiй
iнформацiйнiй  базi  даних  Нацiональної  комiсiї  з  цiнних  паперiв  та  фондового
ринку про ринок цiнних паперiв.
На засiданнi Наглядової  ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (протокол вiд
22.03.2019р.), згiдно iз Законом були затвердженi форма та тексти бюлетенiв для
голосування по всiх питаннях порядку денного Загальних зборiв.



Результати розгляду питань Порядку денного:
Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Балаклєєнко
Сергiй  Михайлович,  члени  лiчильної  комiсiї:  Степаненко  Олена  Миколаївна,
Лебiдь  Микола  Сергiйович,  Стрюченко  Iрина  Валерiївна,  Деревiнська  Наталiя
Володимирiвна, Запорожець Олеся Станiславiвна.
2. Припинити  повноваження  лiчильної  комiсiї  у  складi:  Голова  лiчильної
комiсiї  -  Балаклєєнко Сергiй  Михайлович,  члени лiчильної  комiсiї:  Степаненко
Олена  Миколаївна,  Лебiдь  Микола  Сергiйович,  Стрюченко  Iрина  Валерiївна,
Деревiнська Наталiя Володимирiвна, Запорожець Олеся Станiславiвна з моменту
закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного:
1. Пiдтвердити повноваження голови Загальних зборiв акцiонерiв - акцiонера
Соловйова Юрiя  Юрiйовича,  та  секретаря  Загальних  зборiв  акцiонерiв  -  члена
Наглядової  ради  Глазової  Ольги  Валерiанiвни,  уповноважених  рiшенням
Наглядової ради Товариства (протокол вiд 20 лютого 2019 р.).
2. Для  проведення  Загальних  зборiв  акцiонерiв  встановити  наступний
регламент:
для доповiдi по питанню "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння Товариства" - до 20 хвилин; 
для доповiдi по усiх питаннях порядку денного - до 10 хвилин;
усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища
(найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;
вiдповiдi по запитаннях - до 10 хвилин.
3. Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних зборiв
акцiонерiв  та  змiни  черговостi  розгляду  питань  порядку  денного  вiдбувається
Загальними зборами акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства,
шляхом пiдняття мандатiв.
Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного:
Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2018 рiк затвердити.
Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк затвердити.
Прийняте рiшення по п'ятому питанню порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2018 роцi та висновок
Ревiзiйної  комiсiї  щодо  рiчного  звiту  та  балансу  Товариства  за  2018  рiк
затвердити.
Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного:
У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2018
роцi,  прибуток  за  2018  рiк  не  розподiляти,  дивiденди  не  нараховувати  та
вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати.
Прийнятi рiшення по восьмому питанню порядку денного:
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.
Прийнятi рiшення по дев'ятому питанню порядку денного:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1) Онищука Олександра Адамовича;
2) Шмат Катерину Петрiвну;
3) Федорко Анастасiю Миколаївну;
4) Маслову-Левченко Марину Анатолiївну;
5)  Бужор Алiсу Юрiївну.
Прийнятi рiшення по десятому питанню порядку денного:
1.  Затвердити  умови  договорiв,  що  укладатимуться  з  Головою  та  членами



Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2.  Розмiр  винагороди  Головi  Ревiзiйної  комiсiї  та  членам  Ревiзiйної  комiсiї
Товариства встановити вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з Головою та
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
3.  Обрати  Голову  Правлiння  Товариства  особою,  яка  уповноважується  на
пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийняте рiшення по одинадцятому питанню порядку денного:
1.  Уповноважити  Наглядову  раду  Товариства  на  обрання  зовнiшнього
(незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
для проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.
2. Доручити Правлiнню Товариства забезпечити вiдбiр зовнiшнього (незалежного)
аудитора вiдповiдно до вимог законодавства України.
Прийняте рiшення по дванадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити  укладенi  мiж  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  (ЄДРПОУ
23226362) та АТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:
- Договiр про внесення змiн №6 вiд 15.08.2018р. до Договору застави вiд
29.03.2012р.;
- Договiр про внесення змiн №7 вiд 15.08.2018р.  до Договору поруки вiд
29.03.2012р.;
- Додаткову  угоду  №21  вiд  15.08.2018р.  до  Договору  про  вiдкриття
кредитної лiнiї №16-В/09 вiд 25.05.2009р.;
- Договiр  про  внесення  змiн  №9  вiд  15.08.2018р.  до  Договору  застави,
посвiдченого  Морозовою  С.В.,  приватним  нотарiусом  Київського  мiського
нотарiального округу 25.05.2009р. за реєстровим №6489;
- Договiр про внесення змiн №7 вiд 15.08.2018р.  до Договору поруки вiд
28.01.2011р.;
- Договiр про внесення змiн №7 вiд 15.08.2018р. до Договору застави №01-
В/11 вiд 28.01.2011р.
Прийнятi рiшення по тринадцятому питанню порядку денного:
1. Попередньо  надати  згоду  на  вчинення  значних  правочинiв,  прийняття
рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв
та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього
рiшення у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, а саме:
- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових
зобов'язань  особи  перед  Товариством  граничною  сукупною  вартiстю  кожного
договору  (правочину)  до    2  500  млн.  грн.,  при  обов'язковому  попередньому
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових
зобов'язань  Товариства  перед  особою  граничною  сукупною  вартiстю  кожного
договору  (правочину)  до  2  500  млн.  грн.,  при  обов'язковому  попередньому
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його
обов'язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде
погоджена  Наглядовою радою Товариства)  на  пiдписання  вiд  iменi  Товариства
правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу у звітному році?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори

X

Акціонери X
Депозитарна установа X



Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

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

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу у звітному році?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (зазначити)
Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг
з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так Ні

X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні

Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
товариства 

-

Інше (зазначити) -



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

-

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

у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму, вiдповiдно до 
ст.41 Закону України "Про акцiонернi 
товариства", позачерговi Загальнi збори 
акцiонерiв ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", якi були 
скликанi на 29 сiчня 2019 року, не вiдбулися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради

Лавренко Микола Миколайович X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради

Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Володiє часткою у Статутному 
капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%.

Судак Iгор Олександрович X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради

Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Володiє часткою у Статутному 
капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%.

Глазова Ольга Валерiанiвна X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради

Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Володiє часткою у Статутному 
капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000004%.

Куєвда Микола Валерiйович X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради

Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Володiє часткою у Статутному 
капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%.

Стрюченко Олександр Миколайович X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради

Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI 
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Володiє часткою у Статутному 
капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,00017%.

Шандрук Олександр Тихонович X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради

Посадова особа є акцiонером. Володiє часткою у Статутному 
капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%.

Осадчий Костянтин Євгенiйович X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради

Посадова особа є акцiонером. Володiє часткою у Статутному 
капiталi ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%.

Чи проведені засідання 
наглядової ради, 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; процедури, що 
застосовуються при 

З метою належного виконання своїх обов'язкiв, Наглядова рада 
протягом 2019 року проводила свої засiдання не рiдше одного 
разу на квартал, згiдно зi Статутом Товариства та вiдповiдно до 
Положення про Наглядову раду ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", без порушень визначеної 
процедури, регламенту та в умовах лiцензiйної дiяльностi 



прийнятті наглядовою 
радою рішень; 
визначення, як 
діяльність наглядової 
ради зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства

Товариства. Рiшення на засiданнях приймалися шляхом 
голосування, при цьому кожен член Наглядової ради мав один 
голос. 
Протягом 2019 року на засiданнях Наглядової ради:
- погоджувалися питання укладення Товариством договорiв,
суми яких перевищують граничний рiвень, який вiдноситься до 
компетенцiї Правлiння Товариства;
- погоджувалося списання основних засобiв, якi втратили 
своє виробниче призначення;
- визначався представник для участi у Загальних зборах 
членiв Оптового ринку електричної енергiї України та кандидат 
на роль голосуючого директора Ради Оптового ринку електричної
енергiї України;
- розглядалися та затверджувалися змiни до органiзацiйної 
структури ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" - здiйснювався 
контроль за дiяльнiстю Правлiння; 
- приймалися рiшення з органiзацiї та пiдготовки рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв та багато iнших питань.
Розглядаючи звернення щодо укладання ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" договорiв, суми яких перевищують 
граничний рiвень, Наглядова рада вивчала матерiали, наданi їй на
розгляд, придiляючи особливу увагу дотримання Товариством 
норм, встановлених НКРЕКП, щодо проведення тендерних торгiв
для придбання товарiв, робiт та послуг лiцензiатами, цiни 
(тарифи) на вiдповiдну дiяльнiсть яких встановлюється НКРЕКП 
та укладання договорiв в межах затвердженої Iнвестицiйної 
програми на 2019 рiк. 
Дiяльнiсть Наглядової ради не обмежувалася тiльки розглядом 
вищезазначених питань на засiданнях. I Голова, i Члени 
Наглядової ради брали активну участь в дiяльностi рiзних комiсiй
i iнших структур на всiх рiвнях державної влади, в тому числi i по
розгляду питань стосовно впровадження нових сегментiв ринку 
електричної енергiї згiдно Закону України "Про ринок 
електричної енергiї України", представляючи i вiдстоюючи 
iнтереси ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Персональний склад

комітетів
З питань аудиту X -
З питань призначень X -
З винагород X -

Інше (зазначити)
У складi Наглядової ради комiтети 
не створювались.

-

Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 
прийнятих на них 

-



рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів 
зазначається інформація 
щодо їх компетентності 
та ефективності

-

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи 
наглядової ради

Звiт Наглядової ради Товариства за звiтний перiод було 
розглянуто та затверджено Загальними зборами акцiонерiв.

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

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (зазначити)
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична 
особа. Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям 
професiйної належностi, а також наявностi знань та освiти, 
професiйних навичок, функцiональної компетенцiї, досвiду та 
iнших характеристик, необхiдних для виконання обов'язкiв 
передбачених Законом, Статутом та цим Положенням. 
Незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором) 
може бути фiзична особа, обрана членом Наглядової ради 
Товариства, яка вiдповiдає вимогам, встановленим 
Законом.Членами Наглядової ради не можуть бути: народнi 
депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники 
центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв 
мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, 
посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, 
Нацiональної полiцiї, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли 
вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами 
держави та представляють iнтереси держави або територiальної 
громади в Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй комiсiї Товариства; 
особи, яким суд заборонив займатись видом дiяльностi, яким 
займається й Товариство;особи, якi мають не зняту або 
непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи 
господарськi злочини. 

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства

X



Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 
або не було обрано нового члена

X

Інше (зазначити) -

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть)
Винагорода членам Наглядової ради виплачується у вiдповiдностi
до договорiв (контрактiв), умови яких були затвердженi 
загальними зборами акцiонерiв.

Склад виконавчого органу

Персональний склад
виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова Правлiння: 
Чернявський Володимир 
Олександрович. Члени 
Правлiння: Даниленко 
Анжела Володимирiвна, 
Запорожець Валерiй 
Iванович, Дануца 
Олександр 
Володимирович, Дудка 
Анатолiй Леонiдович, 
Довгаль Наталiя 
Валерiївна

Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть виконавчого органу, в складi 
якої передбачено розкриття функцiональних обов'язкiв 
виконавчого органу, не є обов'язковим для приватного 
акцiонерного товариства (у вiдповiдностi до вимог "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826 (iз 
змiнами i доповненнями).

Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; інформація про 
результати роботи 
виконавчого органу; 
визначення, як 
діяльність виконавчого 
органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства

Протягом 2019 року Правлiння проводило свої засiдання не рiдше
одного разу в мiсяць, вiдповiдно до Положення про Правлiння 
ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", без порушень визначеної 
процедури. Рiшення на засiданнях приймалися шляхом 
голосування, при цьому кожен член Правлiння мав один голос. 
Протягом 2019 року на засiданнях Правлiння приймались 
рiшення, пов'язанi з поточною господарською дiяльнiстю 
Товариства, зокрема: розглядались питання про звернення до 
Наглядової ради Товариства щодо погодження укладення 
договорiв, суми яких перевищують граничний рiвень, що 
вiдноситься до компетенцiї правлiння; розглядались питання, 
пов'язанi iз списанням основних засобiв Товариства; приймались 
рiшення, пов'язанi з призначенням суб'єкта аудиторської 



дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової 
звiтностi Товариства (про формування персонального складу 
Комiтету з призначень аудиторiв; про проведення конкурсу з 
вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi; розглядались звiт 
Комiтету з призначень аудиторiв про висновки процедури вiдбору
та обгрунтованi рекомендацiї щодо призначення суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi; приймались рiшення про надання 
матерiальної допомоги працiвникам Товариства, про надання 
благодiйної допомоги стороннiм юридичним та фiзичним особам 
та iншi питання.

Оцінка роботи 
виконавчого органу

Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за звiтний перiод було розглянуто та 
затверджено Загальними зборами акцiонерiв.

Примітки
- 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента 

Обрання та припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа 
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, не входять до кола обмежень, 
встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв 
Товариства. Рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї приймається простою бiльшiстю 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та якi є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються 
Загальними зборами. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень 
приймається тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя обирається строком 
на 5 (п'ять) рокiв i є пiдзвiтною Загальним зборам Товариства.
В рамках органiзацiйної структури, до складу Ревiзiйної комiсiї входять Голова комiсiї, секретар 
та члени Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї та секретар Ревiзiйної комiсiї обирається 
членами Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з числа обраних Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час 
переобрати Голову та/або секретаря Ревiзiйної комiсiї. У разi неможливостi виконання Головою 
Ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює член Ревiзiйної комiсiї за її 
рiшенням.
У разi, якщо пiсля закiнчення 5 (п'яти) рокiв з моменту обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства з будь-яких причин не ухвалено рiшення про 
обрання або переобрання Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 
продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про обрання або
переобрання Ревiзiйної комiсiї.
Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї можуть скласти свої повноваження за власною iнiцiативою у будь-який 
час, повiдомивши про це Товариство письмово.
Без рiшення Загальних зборiв Товариства повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються 
достроково у разi:
1) фiзичної неможливостi виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвiсно вiдсутнiм, 
важка хвороба тощо);



2) за власним бажанням члена Ревiзiйної комiсiї за умови письмового повiдомлення про це 
Товариство шляхом подання вiдповiдної заяви за 2 тижня;
3) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я;
4) в разi прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю про неналежне виконання членом 
Ревiзiйної комiсiї своїх обов'язкiв;
5) в iнших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.
6) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України 
перешкоджають виконанню обов'язкiв Голови, члена Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з 
числа обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна 
комiсiя має право в будь-який час переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї.

Повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї є плановi та 
позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
засiдання, на яких вирiшуються питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю 
роботи Ревiзiйної комiсiї. 
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
- контроль за дотриманням Товариством законодавства України, внутрiшнiх положень з 
бухгалтерського облiку та звiтностi;
- контроль за дотриманням Товариством рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової 
ради Товариства, що регулюють дiяльнiсть Товариства;
- перевiрка повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства;
- перевiрка органiзацiї внутрiшнього контролю з метою запобiгання зловживань службовим
становищем;
- перевiрка органiзацiї касового обслуговування та iнкасацiї грошових коштiв;
- перевiрка результатiв iнвентаризацiї майна та статей балансу;
- контроль за належною органiзацiєю бухгалтерського облiку;
- контроль за належною органiзацiєю управлiння ризиками з метою їх мiнiмiзацiї; 
- контроль за усуненням виявлених попереднiми перевiрками недолiкiв та порушень;
- розгляд звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та пiдготовка вiдповiдних пропозицiй 
Загальним зборам акцiонерiв;
- внесення на Загальнi збори акцiонерiв або Наглядовiй радi Товариства пропозицiй щодо 
будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової 
безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв.   
Ревiзiйна комiсiя має право в межах своєї компетенцiї:
- вимагати вiд посадових осiб Товариства надання всiх документiв, необхiдних для 
проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Товариства ;
- проводити службовi розслiдування;
- вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або Наглядової ради питання 
стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Товариства;
- вносити пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв, вимагати скликання 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань 
порядку денного з правом дорадчого голосу;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та 
спiвробiтникiв апарату Товариства;
- залучати до проведення перевiрок незалежних аудиторiв та експертiв;



- отримувати плату за виконання обов'язкiв у розмiрах та порядку, встановленому 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства та у вiдповiдностi з договором, що укладається з 
кожним членом Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї 
та головує на них; доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам та 
Наглядовiй радi Товариства; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi 
Ревiзiйної комiсiї. 
Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
результатами фiнансового року, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової 
ради Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi бiльш нiж 10 
(десятьма) вiдсотками голосiв.
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  6

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань?

Загальн
і збори
акціоне

рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий

орган

Не належить
до

компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)

так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів)

ні так ні ні

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради

так так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додаткову емісію так ні ні ні



акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій

так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів

так так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) д/в

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства?

Інформація про
діяльність

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюдж

ується на
загальних

зборах

Інформація
оприлюднюється

в
загальнодоступні
й інформаційній

базі даних
Національної

комісії з цінних
паперів та

фондового ринку
про ринок

цінних паперів
або через особу,
яка провадить

діяльність з
оприлюднення
регульованої

інформації від
імені учасників

фондового ринку

Документи
надаються

для
ознайомлен

ня
безпосередн

ьо в
акціонерно

му
товаристві

Копії
докуме

нтів
надают
ься на
запит

акціоне
ра

Інформація
розміщуєтьс

я на
власному
веб-сайті

акціонерног
о

товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності

так так так так так

Інформація про так так так так так



акціонерів, які 
володіють 5 та більше
відсотками 
голосуючих акцій
Інформація про склад 
органів управління 
товариства

так так так так так

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення

ні ні так так так

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства

ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (зазначити) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше
10 відсотками голосуючих акцій

X

Інше (зазначити) д/в

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

№ з/п Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або

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

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним

державним реєстром
юридичних осіб,

Розмір частки
акціонера

(власника) (у
відсотках до



власника (власників) значного
пакета акцій

фізичних осіб -
підприємців та

громадських формувань
(для юридичної особи -
резидента), код/номер з

торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної

держави про реєстрацію
юридичної особи (для

юридичної особи -
нерезидента)

статутного
капіталу)

1 Компанiя з обмеженою
вiдповiдальнiстю ВС Енерджi
Iнтернейшнл Н. В.Компанiя з

обмеженою вiдповiдальнiстю ВС
Енерджi Iнтернейшнл Н. В.

34167415 82,997579

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента

Загальна
кількість акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження
Дата

виникнення
обмеження

0 0 -
Опис

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та  звiльнення посадових осiб  Товариства (голови та  членiв  Наглядової
ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї, Головного бухгалтера) передбачений Статутом Товариства,
Положенням про Загальнi  збори  акцiонерiв  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",  Положенням
про  Наглядову  раду  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",  Положенням  про  Правлiння  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",  Положенням  про  Ревiзiйну  комiсiю  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",  прийнятих  та  затверджених  Загальними  зборами  акцiонерiв
17.04.2018р.,  а  також Положенням про бухгалтерiю,  затвердженим Головою Правлiння ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  26.11.2018р.  та  Наказу  Голови  Правлiння  Товариства  "Про
розподiл функцiональних обов'язкiв мiж керiвниками апарату управлiння" вiд 08.11.2019р.
Обрання та припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства визначається Статутом Товариства та становить 7
осiб. 
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси
(представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. 
Одна й та сама особа може обиратися членом Наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової
ради  обираються  акцiонерами  Товариства  пiд  час  проведення  Загальних  зборiв  Товариства
термiном  на  три  роки.  Якщо  кiлькiсть  членiв  Наглядової  ради,  повноваження  яких  дiйснi,
становить  менше  половини  її  кiлькiсного  складу,  Товариство  протягом  трьох  мiсяцiв  має
скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради Товариства або



обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
Член  Наглядової  ради,  обраний  як  представник  акцiонера  або  групи  акцiонерiв  може  бути
замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi
замiни  члена  Наглядової  ради  -  представника  акцiонера  повноваження  вiдкликаного  члена
Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту
отримання  Товариством  письмового  повiдомлення  вiд  акцiонера  (акцiонерiв),  представником
якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Повiдомлення  про  замiну  члена  Наглядової  ради  -  представника  акцiонера  повинно  мiстити
iнформацiю  про  нового  члена  Наглядової  ради,  який  призначається  на  замiну  вiдкликаного
(прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому
належить або їм сукупно належить). Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний
членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової
ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв
Товариства до переобрання. Рiшення про обрання членiв Наглядової ради приймається простою
бiльшiстю  голосiв  акцiонерiв,  якi  зареєструвалися  для  участi  у  Загальних  зборах  та  якi  є
власниками голосуючих з цього питання акцiй. Член Наглядової ради, обраний як представник
акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у
будь-який час.  У разi  замiни члена Наглядової  ради -  представника акцiонера повноваження
вiдкликаного  члена  Наглядової  ради  припиняються,  а  новий  член  Наглядової  ради  набуває
повноважень  з  моменту  отримання  Товариством  письмового  повiдомлення  вiд  акцiонера
(акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. 
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень
члена (членiв)  Наглядової  ради та  одночасне  обрання нового (их)  члена (членiв)  Наглядової
ради.  Дане  положення  не  застосовується  до  права  акцiонера  (акцiонерiв),  представник  якого
(яких) обраний до складу Наглядової ради,  замiнити такого представника -  члена Наглядової
ради.
Пiдстави та умови дострокового припинення повноважень членiв Наглядової ради без рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв визначаються законодавством, Статутом Товариства,  Положенням
про Наглядову раду Товариства та  договором (контрактом),  укладеним з вiдповiдним членом
Наглядової ради.
Без рiшення Загальних зборiв Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються
достроково:
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
- в  разi  набрання  законної  сили  вироком  чи  рiшенням  суду,  яким  його  засуджено  до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 
- в  разi  смертi,  визнання  його  недiєздатним,  обмежено  дiєздатним,  безвiсно  вiдсутнiм,
померлим; 
- у  разi  отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової
ради, який є представником акцiонера.
- в iнших випадках, що передбаченi чинним законодавством України.
У  зазначених  випадках,  рiшення  про  припинення  повноважень  члена  Наглядової  ради
оформлюється вiдповiдним рiшенням Наглядової ради (протоколом).
З  припиненням  повноважень  члена  Наглядової  ради  одночасно  припиняється  дiя  договору
(контракту), укладеного з ним.
Голова  Наглядової  ради,  Заступник  Голови  Наглядової  ради  та  секретар  Наглядової  ради



обираються  членами  Наглядової  ради  з  їх  числа  простою  бiльшiстю  голосiв  вiд  кiлькiсного
складу Наглядової ради.
Наглядова  рада  має  право  в  будь-який  час  переобрати  Голову  Наглядової  ради,  Заступника
Голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради.
Обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння Товариства
Членом  Правлiння  Товариства  може  бути  будь-яка  фiзична  особа,  яка  має  повну  цивiльну
дiєздатнiсть,  не  є  членом Наглядової  ради чи  Ревiзiйної  комiсiї,  а  також не  входить  до кола
обмежень, встановлених чинним законодавством України. 
Якщо кiлькiсть членiв Правлiння становить менше половини його кiлькiсного складу, Наглядова
рада зобов'язана обрати нового члена(iв) Правлiння або змiнити кiлькiсний склад.
Члени Правлiння  обираються  (призначаються)  Наглядовою радою Товариства.  Повноваження
членiв Правлiння є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв Правлiння та обрання нового складу Правлiння. Повноваження
будь-якого з членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi за рiшенням Наглядової ради.
У разi необхiдностi на мiсце члена Правлiння, повноваження якого достроково припинилися,
Наглядова рада обирає нового члена Правлiння. У цьому випадку, до моменту обрання нового
члена(iв) Правлiння, Правлiння продовжує виконувати свої повноваження. 
Пiдстави припинення повноважень члена Правлiння встановлюються законодавством, Статутом
Товариства та контрактом з вiдповiдним членом Правлiння.
Повноваження Голови та членiв Правлiння припиняються достроково: 
-  в разi  неможливостi виконання обов'язкiв Голови Правлiння та членiв  Правлiння за станом
здоров'я; 
- за згодою Сторiн; 
- у випадку вiдмови вiд Контракту однiєї з сторiн; 
- за рiшенням суду; 
- у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають
Члену Правлiння виконувати обов'язки члена Правлiння; 
-разi неможливостi запобiгання або усунення реального або потенцiйного конфлiкту iнтересiв,
або небажання Члена Правлiння урегулювати реальний або потенцiйний конфлiкт iнтересiв; 
-у  разi  неможливостi  або  небажання  Члена  Правлiння  припинити  дiяльнiсть,  зокрема
забороняється здiйснювати дiяльнiсть, а саме: обiймати посади в органах управлiння суб'єктiв
господарювання,  що  здiйснюють  дiяльнiсть  з  виробництва  та/або  постачання  електричної
енергiї, та в органах управлiння вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, до складу
якого  входить  Товариство  та/або  отримувати  матерiальну  чи  iншу  вигоду  вiд  суб'єктiв
господарювання,  що  здiйснюють  дiяльнiсть  з  виробництва  та/або  постачання  електричної
енергiї,  та  вiд  вертикально  iнтегрованого суб'єкта  господарювання,  до  складу  якого входить
Товариство,  забороняється  приймати  участь  у  дiяльностi  суб'єктiв  господарювання,  що
здiйснюють  дiяльнiсть  з  виробництва  та/або  постачання  електричної  енергiї,  та  в  органах
управлiння  вертикально  iнтегрованого  суб'єкта  господарювання,  до  складу  якого  входить
Товариство. 
- з iнiцiативи Керiвника Товариства, у разi систематичного невиконання Товариством обов'язкiв
за Контрактом або хвороби чи iнвалiдностi. Про намiр достроково розiрвати  Контракт,  Керiвник
зобов'язаний  повiдомити  Товариство  шляхом  направлення  письмової  заяви  на  iм'я  Голови
Наглядової ради за два мiсяцi до дати розiрвання Контракту; 
- з iнiцiативи Наглядової ради у разi невиконання Керiвником обов'язкiв, покладених на нього
згiдно  Контракту  та  Статуту,  у  разi  одноразового  грубого  порушення   законодавства  чи
обов'язкiв,  передбачених  Контрактом,  що  призвело  до  негативних  наслiдкiв  для  Товариства
(збитки,  штрафи,  негативний  вплив  на  репутацiю  Товариства,  тощо),  у  разi  невиконання
Керiвником  основних  показникiв  господарсько-фiнансової  дiяльностi  Товариства  протягом
звiтного  перiоду,  в  разi  порушення  обмежень,  якi  поставленi  на  Керiвника  вiдповiдно  до
Контракту, навiть за вiдсутностi негативних наслiдкiв для Товариства; 



-  в  разi  смертi,  визнання  особи  недiєздатною,  обмежено  дiєздатною,  безвiсно  вiдсутньою,
померлою; 
 - в iнших випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом Товариства.
Голова  Правлiння  обирається  Наглядовою  радою.  Повноваження  Голови  Правлiння
припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення
Голови  Правлiння  або  особи,  яка  тимчасово  здiйснюватиме  його  повноваження.  З  Головою
Правлiння укладається контракт, який вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи
особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Допускається неодноразове обрання тiєї ж самої
особи на посаду  Голови або члена Правлiння. 
У  випадку  вiдсутностi  Голови  Правлiння,  виконуючий  обов'язки  Голови  Правлiння,  який
призначається  Наглядовою  радою  Товариства,  має  право  представляти  iнтереси  Товариства,
дiяти  вiд  iменi  Товариства  з  урахуванням  особливостей,  встановлених  Статутом Товариства.
Особа, яка замiщує тимчасово вiдсутнього Голову Правлiння має право представляти iнтереси
Товариства,  дiяти  без  довiреностi  вiд  iменi  Товариства  з  урахуванням  особливостей,
встановлених Статутом (процедура погодження Наглядовою радою рiшень, прийнятих Головою
Правлiння).
Обрання та припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Члени  Ревiзiйної  комiсiї  Товариства  обираються  Загальними  зборами  акцiонерiв  з  числа
фiзичних  осiб,  якi  мають  повну  цивiльну  дiєздатнiсть,  не  входять  до  кола  обмежень,
встановлених  чинним  законодавством  України,  та/або  з  числа  юридичних  осiб-акцiонерiв
Товариства.  Рiшення  про  обрання  членiв  Ревiзiйної  комiсiї  приймається  простою  бiльшiстю
голосiв  акцiонерiв,  якi  зареєструвалися  для  участi  у  Загальних  зборах  та  якi  є  власниками
голосуючих  з  цього  питання  акцiй.  Повноваження  членiв  Ревiзiйної  комiсiї  припиняються
Загальними  зборами.  Рiшення  Загальних  зборiв  про  дострокове  припинення  повноважень
приймається тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя обирається строком
на 5 (п'ять) рокiв i є пiдзвiтною Загальним зборам Товариства.
В рамках органiзацiйної структури, до складу Ревiзiйної комiсiї входять Голова комiсiї, секретар
та члени Ревiзiйної комiсiї.  Голова Ревiзiйної комiсiї та секретар Ревiзiйної комiсiї обирається
членами Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з числа обраних Загальними зборами
акцiонерiв  Товариства  членiв  Ревiзiйної  комiсiї.  Ревiзiйна  комiсiя  має  право в  будь-який  час
переобрати Голову та/або секретаря Ревiзiйної комiсiї. У разi неможливостi виконання Головою
Ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює член Ревiзiйної комiсiї за її
рiшенням.
У  разi,  якщо  пiсля  закiнчення  5  (п'яти)  рокiв  з  моменту  обрання  членiв  Ревiзiйної  комiсiї
Загальними  зборами  акцiонерiв  Товариства  з  будь-яких  причин  не  ухвалено  рiшення  про
обрання  або  переобрання  Ревiзiйної  комiсiї,  повноваження  членiв  Ревiзiйної  комiсiї
продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про обрання або
переобрання Ревiзiйної комiсiї.
Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї можуть скласти свої повноваження за власною iнiцiативою у будь-який
час, повiдомивши про це Товариство письмово.
Без рiшення Загальних зборiв Товариства повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються
достроково у разi:
1) фiзичної неможливостi виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвiсно вiдсутнiм,
важка хвороба тощо);
2) за власним бажанням члена Ревiзiйної комiсiї за умови письмового повiдомлення про це
Товариство шляхом подання вiдповiдної заяви за 2 тижня;
3) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я;
4) в  разi  прийняття  рiшення  Ревiзiйною  комiсiєю  про  неналежне  виконання  членом
Ревiзiйної комiсiї своїх обов'язкiв;
5) в iнших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.



6) у  разi  виникнення  обставин,  якi  вiдповiдно  до  чинного  законодавства  України
перешкоджають виконанню обов'язкiв Голови, члена Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї з
числа обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства членiв Ревiзiйної  комiсiї.  Ревiзiйна
комiсiя має право в будь-який час переобрати Голову Ревiзiйної комiсiї.
Порядок прийняття та звiльнення з роботи головного бухгалтера. 
Призначення  на  посаду  головного бухгалтера  здiйснюється  за  погодженням Наглядової  ради
ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiдповiдно до вимог трудового законодавства. Перемiщення
та звiльнення з посади здiйснюється у вiдповiдностi до вимог трудового законодавства. 
Винагорода членам Наглядової ради та членам Ревiзiйної комiсiї виплачується у вiдповiдностi до
укладених  з  ними  контрактiв,  умови  яких  були  затвердженi  загальними  зборами  акцiонерiв.
Винагорода членам Правлiння виплачується у вiдповiдностi до укладених з ними контрактiв,
умови яких були затвердженi Наглядовою радою.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства.
У  вiдповiдностi  до  Статуту  Товариства  та  Положення  про  Наглядову  раду  ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО": 
Повноваження Наглядової ради:
- визначення мiсцезнаходження Товариства.
- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих,
що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради
переданi для затвердження Правлiнню Товариства;
- визначення стратегiї розвитку Товариства;
- ухвалення стратегiчних планiв,  затвердження рiчного,  квартального бюджетiв  (планiв),
погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства;
- встановлення  порядку  проведення  ревiзiй  та  контролю  за  фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства;
- визначення кiлькiсного складу Правлiння;
- обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства;
- прийняття  рiшення  про  вiдсторонення  Голови  i  членiв  Правлiння  Товариства  вiд
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови
Правлiння або члена Правлiння Товариства;
- визначення  або  погодження  особи,  на  яку  покладається  виконання  обов'язкiв  Голови
Правлiння, на час його тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба, тощо); 
- затвердження  умов  контрактiв,  якi  укладатимуться  з  Головою  Правлiння  та  членами
Правлiння,  встановлення  розмiру  їх  винагороди,  визначення  особи,  яка  уповноважується  на
пiдписання вiд iменi Товариства зазначених договорiв;
- затвердження  умов  матерiального  заохочення  Голови,  членiв  Правлiння  та  iнших,
визначених Наглядовою радою, працiвникiв Товариства;
- затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Товариства;
- затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства;
- розгляд  звiту  Правлiння  Товариства  та  затвердження  заходiв  за  результатами  його
розгляду;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства;
- надання рекомендацiй Правлiнню Товариства по кандидатурам на уповноважену особу з
питань вiдповiдностi та програмi вiдповiдностi;
- утворення  i  встановлення  кiлькiсного  складу  комiтетiв  Наглядової  ради,  обрання  та



припинення повноважень голови та їх членiв;
- прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв;
- визначення  дати  складання  перелiку  акцiонерiв,  якi  мають  бути  повiдомленi  про
проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв та про включення пропозицiй
до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, повiдомлення про
проведення Загальних зборiв,  порядку денного Загальних зборiв та/або проектiв рiшень, крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених законом;
- прийняття рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Товариства;
- визначення  дати  складання  перелiку  осiб,  якi  мають  право  на  отримання  дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом;
- встановлення  критерiїв  до  договорiв,  якi  пiдлягають  обов'язковому  попередньому
погодженню Наглядовою радою;
- погодження  списання  основних  фондiв  Товариства,  перелiк  яких  визначається
Наглядовою радою;
- погодження  списання  дебiторської  заборгованостi  згiдно  критерiїв,  встановлених
Наглядовою радою;
- встановлення перелiку посад, кандидатури на якi пiдлягають попередньому погодженню
Наглядовою радою Товариства;
- обрання  аудитора  (аудиторської  фiрми)  Товариства,  визначення  умов  договору,  що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
- прийняття  рiшення  про  участь  Товариства  у  промислово-фiнансових  групах  та  iнших
об'єднаннях;
- вирiшення  питань  про  створення  та/або  участь  в  будь-яких  юридичних  особах,  їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
- прийняття рiшень про придбання, вiдчуження часток, паїв;
- прийняття  рiшень про вихiд  Товариства зi  складу  учасникiв  (засновникiв)  юридичних
осiб; 
- прийняття  рiшення  щодо  створення  будь-яких  фондiв  Товариства,  затвердження
положення про фонди, затвердження порядку формування i  використання фондiв, що можуть
бути  створенi  в  процесi  дiяльностi  Товариства,  за  пропозицiєю Правлiння  чи  iнших органiв
Товариства;
- прийняття  рiшення  про  викуп  розмiщених  Товариством  iнших,  крiм  акцiй,  цiнних
паперiв;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв,  крiм акцiй,  на
суму що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- затвердження  ринкової  вартостi  майна  та  прийняття  рiшення  про  залучення  суб'єкта
оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством;
- прийняття  рiшення  про  обрання  оцiнювача  майна  Товариства  та  затвердження  умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну)  депозитарної  установи, яка надає Товариству
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати її послуг; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки
за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору,
що укладатиметься  з  таким аудитором (аудиторською фiрмою),  встановлення розмiру оплати
його (її) послуг;



- призначення  i  звiльнення  керiвника  пiдроздiлу  внутрiшнього  аудиту  (внутрiшнього
аудитора);
- затвердження  умов  трудових  договорiв,  що  укладаються  з  працiвниками  пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
- затвердження  рекомендацiй  Загальним  Зборам  за  результатами  розгляду  висновку
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми);
- прийняття  рiшення  щодо  створення,  реорганiзацiї  та  лiквiдацiї  дочiрнiх  пiдприємств,
фiлiй,  представництв  Товариства,  вiдокремлених  структурних  пiдроздiлiв,  затвердження  їх
статутiв та положень;
- погодження  за  поданням  Правлiння  призначення  на  посаду  керiвникiв  дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Статутом та законом;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Статутом та законом;
- надсилання  в  порядку, передбаченому  законом,  пропозицiї  акцiонерам  про  придбання
належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), за наслiдками придбання домiнуючого
контрольного пакета акцiй;
- забезпечення захисту прав акцiонерiв Товариства;
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;
- вчинення дiй та  процедур,  що вiдносяться до компетенцiї  власника,  вiдносно ведення
колективних переговорiв (погоджує кандидатури представникiв власника);
- укладання  (погодження  умов  проекту  угоди,  договору  та  надання  Головi  Правлiння
повноважень  на  пiдписання)  та  реалiзацiя  (контроль  за  виконанням)  колективних  угод,
договорiв;
- визначення представника вiд Товариства для участi у загальних зборах членiв Оптового
ринку електричної енергiї України;
- скасування  рiшень  органiв  та  посадових  осiб  Товариства,  у  випадках,  коли  вказанi
рiшення прийнятi ними з порушенням їх посадових обов'язкiв, всупереч рiшенням Загальних
зборiв  акцiонерiв  або  Наглядової  ради  Товариства,  а  також  в  iнших  випадках,  що  можуть
призвести або призвели до збиткiв Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
- винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових та керiвних
осiб Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
- вирiшення  питань,  вiднесених  законодавством  до  компетенцiї  Наглядової  ради  у  разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно
iз Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради мають право в межах компетенцiї Наглядової ради:
- вимагати  вiд  Правлiння  Товариства  будь-якi  пояснення,  що  стосуються  операцiйної
дiяльностi Товариства, зокрема у виглядi регулярної, або нерегулярної звiтностi, обсяг та форми
якої встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Правлiння;
- приймати  рiшення  та  затверджувати  проекти  документiв  з  питань,  що  вiдносяться  до
компетенцiї Наглядової ради Товариства;
- вiдкладати  прийняття  рiшення  з  питань,  що  розглядаються,  та  вiдправляти  наданi
матерiали на доопрацювання;



- надавати Правлiнню i Загальним зборам рекомендацiї щодо розгляду питань, остаточне
прийняття рiшень по яких не входить до компетенцiї Наглядової ради;
- запрошувати на свої засiдання Голову або членiв Правлiння, iнших колегiальних органiв
Товариства та його спiвробiтникiв;
- запрошувати  на  свої  засiдання  осiб,  що  iнiцiювали  винесення  питання  на  розгляд
Наглядової ради та отримувати необхiднi пояснення та iнформацiю;
- -виносити  на  розгляд  Загальних  зборiв,  Правлiння,  комiтетiв  Наглядової  ради
рекомендацiї та пропозицiї щодо питань, що входять до компетенцiї Наглядової ради;
- -вимагати  виконання  оформлених  належним  чином  рiшень,  прийнятих  на  засiданнi
Наглядової ради, по питаннях, що вiдносяться до її компетенцiї;
- -вимагати  пояснення  щодо  невиконання  рiшень,  прийнятих  на  засiданнях  Наглядової
ради;
- -iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв;
- -бути присутнiми на засiданнях Правлiння.
Голова Наглядової ради: 
- -керує та органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану
роботи;
- -скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
- -вiдкриває Загальнi збори;
- -органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
- -забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Правлiнням рiшень Загальних
зборiв та Наглядової ради;
- -видає  обов'язковi  для  виконання  всiма  членами  Наглядової  ради,  Правлiнням  та
працiвниками Товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї;
- -органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової
ради до складу комiтетiв,  а  також координує дiяльнiсть,  зв'язки мiж Наглядовою радою та  з
iншими органами i посадовими особами Товариства;
- -пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;
- -здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради спрямованi
на досягнення мети Товариства. 
При виконаннi повноважень, що передбаченi вище, Голова Наглядової ради має право:
- -вимагати та отримувати вiд членiв Правлiння та iнших працiвникiв Товариства надання
будь-яких документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, а також необхiдних пояснень;
- -брати участь у засiданнях Правлiння та iнших органах Товариства без права голосу та
без втручання в хiд засiдання;
- -пiдписуватись на листах пiдготовлених на фiрмових бланках Товариства, що не мiстять
фiнансових зобов'язань.
Члени Наглядової ради повиннi дiяти в iнтересах Товариства. 
Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ
в Товариствi. 
Члени Наглядової ради повиннi: 
-виконувати свої наглядовi функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики дiяльностi Товариства; 
- -брати  самовiдвiд  пiд  час  прийняття  рiшень,  стосовно  яких  вони  мають  конфлiкт
iнтересiв; 
- -придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; 
- -не брати участi в поточному керiвництвi роботою Товариства;
- -приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз дотриманням норм чинного
законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.
Члени Наглядової ради зобов'язанi зберiгати комерцiйну таємницю, а також iншу конфiденцiйну
iнформацiю, яка стала їм вiдома в ходi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.
Члени Наглядової ради повиннi брати участь у її роботi i голосувати особисто.



Повноваження голови та членiв Правлiння Товариства.
У  вiдповiдностi  до  Статуту  Товариства  та  Положення  про  Правлiння  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО": 
Повноваження Правлiння:
- органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
- пiдготовка для  затвердження  Загальними зборами акцiонерiв  рiчного звiту  та  балансу
Товариства;
- в межах своєї компетенцiї прийняття актiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства;
- розробка  проектiв  квартальних,  рiчних  бюджетiв,  бiзнес-планiв,  програм  фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства; 
- розробка  та  затвердження  поточних  фiнансово-господарських  планiв  i  оперативних
завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
- органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;
- визначення  члена  Правлiння  на  представництво  iнтересiв  в  судах  усiх  юрисдикцiй
(самопредставництво юридичної особи) та делегування йому вiдповiдних повноважень без будь-
яких обмежень;
- розробка та впровадження програми вiдповiдностi;
- складання  та  надання  Наглядовiй  радi  квартальних  та  рiчних  звiтiв  Товариства  до  їх
оприлюднення та /або подання на розгляд Загальним зборам Товариства;
- забезпечення  проведення  аудиторської  перевiрки  дiяльностi  Товариства  на  вимогу
акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками голосуючих акцiй Товариства;
- розгляд  матерiалiв,  складених  за  результатами  перевiрок  фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, а також звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та
iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, прийняття рiшень за його результатами;
- виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у
колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою;
- визначення перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею Товариства; 
- надання Наглядовiй радi iнформацiї про можливiсть вчинення правочину щодо якого є
заiнтересованiсть;
- вирiшення питань виробничо-господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та
звiтностi та iнших питань;
- органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства;
- забезпечення виконання виробничих завдань, договiрних зобов'язань Товариства; 
- координацiя  поточної  дiяльностi  вiдокремлених  структурних  пiдроздiлiв,  фiлiй,
представництв, дочiрнiх пiдприємств; 
- вирiшення iнших питань  дiяльностi,  крiм тих,  що належать  до компетенцiї  Загальних
зборiв та Наглядової ради. 
Члени Правлiння мають право в межах компетенцiї Правлiння:
- вимагати вiд усiх працiвникiв Товариства виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової
ради Товариства;
- iнiцiювати проведення Ревiзiйною комiсiєю Товариства спецiальної перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства;
- приймати  рiшення  та  затверджувати  акти,  що  регулюють  дiяльнiсть  Товариства,
вiдповiдно до вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення;
- вимагати  проведення  засiдання  Правлiння  та  вносити  питання  до  порядку  денного
засiдання;
- вiдкладати рiшення з питань, що розглядаються на засiданнi Правлiння, та вiдправляти
наданi матерiали на доопрацювання;
- запрошувати на свої засiдання Голову або членiв Наглядової ради та iнших колегiальних
органiв Товариства та його працiвникiв, в тому числi представника трудового колективу, який вiд



iменi трудового колективу пiдписав колективний договiр;
- запрошувати  на  свої  засiдання  осiб,  що  iнiцiювали  винесення  питання  на  розгляд
Правлiння та отримувати необхiднi пояснення та iнформацiю;
- виносити  на  розгляд  Наглядової  ради,  її  комiтетiв,  Загальних  зборiв  Товариства
рекомендацiї  та  пропозицiї  щодо  питань,  якi  входять  до  компетенцiї  Наглядової  ради  та
Загальних зборiв Товариства;
- вимагати  виконання  оформлених  належним  чином  рiшень,  прийнятих  на  засiданнi
Правлiння, по питаннях, що вiдносяться до його компетенцiї;
- вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснення щодо невиконання рiшень, прийнятих на
засiданнях Правлiння;
- iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв Товариства;
- бути  присутнiми  на  Загальних  зборах  Товариства  за  запрошенням  особи,  що  скликає
Загальнi збори Товариства.
Окрiм Голови Правлiння, один iз членiв Правлiння надiляється додатковими повноваженнями
дiяти вiд iменi Товариства в усiх судах України на пiдставi Статуту Товариства з усiма правами,
передбаченими  для  позивача,  вiдповiдача,  третьої  особи,  боржника,  кредитора,  заявника,
стягувача  (повноваженнями  самопредставництва  юридичної  особи).  Визначення  члена
Правлiння  на  представництво  iнтересiв  в  судах  усiх  юрисдикцiй  (самопредставництво
юридичної  особи)  та  делегування  йому  вiдповiдних  повноважень  здiйснюється  рiшенням
Правлiння.
Голова Правлiння:
- органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань
Правлiння;
- вiдповiдно  до  наданих  повноважень,  керує  поточною  дiяльнiстю  Товариства  та  несе
персональну вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи; 
- без  довiреностi  дiє  вiд  iменi  Товариства,  представляє  Товариство  у  вiдносинах  з
юридичними i фiзичними особами, державними органами i органами мiсцевого самоврядування
як в Українi, так i за її межами;
- у межах своєї компетенцiї вирiшує всi питання виробничо-господарської дiяльностi;
- видає довiреностi вiд iменi Товариства;
- здiйснює оперативно-технологiчне управлiнням Товариством;
- вчиняє правочини, пiдписує договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства з
урахуванням обмежень встановлених дiючим Статутом та рiшеннями Наглядової ради;
- встановлює порядок пiдписання договорiв (контрактiв) та вчинення iнших правочинiв вiд
iменi Товариства; 
- розпоряджається  майном  та  коштами  Товариства  вiдповiдно  до  Статуту  та  чинного
законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом;
- вiдкриває i закриває рахунки в банкiвських установах, здiйснює фiнансовi операцiї;
- пiдписує  всi  документи  грошового,  кредитного,  майнового  характеру,  з  урахуванням
обмежень, визначених Статутом;
- пiдписує  звiти  та  баланси  Товариства,  статистичну, бухгалтерську, податкову  та  iншу
звiтнiсть, встановлену чинним законодавством;
- вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо кiлькiсного i персонального складу
Правлiння,  керiвних  осiб  та  головного  бухгалтера  Товариства,  керiвних  осiб  дочiрнiх
пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
- погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язкiв на час
тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба тощо);
- видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства;
- наймає (призначає на посаду) та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, здiйснює їх
переведення та перемiщення, застосовує заходи заохочення працiвникiв, накладає дисциплiнарнi
стягнення, притягує до майнової вiдповiдальностi; 



- призначає та звiльняє за погодженням з комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, уповноважену особу з питань вiдповiдностi;
- затверджує програму вiдповiдностi;
- затверджує штатний розпис Товариства;
- визначає умови роботи i її оплати (встановлює посадовi оклади та надбавки) з особами,
що знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством;
- затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
- вирiшує питання добору, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв;
- приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
- розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння та визначає їх функцiональнi повноваження;
- може делегувати окремi свої повноваженням працiвникам Товариства; 
- пiдписує позовнi заяви, скарги та будь-якi iншi документи процесуального характеру;
- затверджує  правила,  процедури та  iншi  внутрiшнi  нормативнi  i  методичнi  документи,
затвердження яких не вiднесено до компетенцiї Правлiння; 
- забезпечує  дотримання  норм  законодавства  про  працю,  про  охорону  працi,  Правил
внутрiшнього трудового розпорядку;
- забезпечує захист комерцiйної таємницi Товариства вiдповiдно до законiв України; 
- органiзовує вiйськовий облiк, мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiйнi заходи згiдно з
чинним законодавством України;
- здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за дорученням
Наглядової ради та Правлiння.
Голова Правлiння має право представляти iнтереси Товариства, дiяти без довiреностi вiд iменi
Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.
Голова  Правлiння  або  особа,  яка  виконує  його  обов'язки,  не  має  права  без  попереднього
одержання рiшення (згоди) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: вчиняти значний правочин,
ринкова вартiсть майна або послуг за яким, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства
за  даними  останньої  рiчної  фiнансової  звiтностi;  вчиняти  правочин,  щодо  якого  є
заiнтересованiсть, у випадках встановлених дiючим Статутом та чинним законодавством.
Голова  Правлiння  або  особа,  яка  виконує  його  обов'язки,  не  має  права  без  попереднього
одержання рiшення (згоди) Наглядової ради: вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними  останньої  рiчної  фiнансової  звiтностi  Товариства;  вчиняти  правочин,  щодо  якого  є
заiнтересованiсть,  у  випадках  встановлених  дiючим  Статутом  та  чинним  законодавством;
вчиняти  правочини,  щодо  яких  Наглядовою  радою  прийнято  рiшення  про  їх  обов'язкове
попереднє погодження.
Члени Правлiння повиннi дiяти в iнтересах Товариства та ставити iнтереси Товариства вище
власних.
Члени Правлiння мають неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товариствi. 
Члени Правлiння повиннi: 
-розумiти  та  виконувати  свої  службовi  обов'язки,  усвiдомлюючи  основнi  профiлi  ризику  в
Товариства; 
-придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; 
-приймати  рiшення  виключно  в  межах  своєї  компетенцiї  iз  дотриманням  норм та  положень
чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Правлiння;
-негайно  доповiдати  Наглядовiй  радi  Товариства  про  iстотнi  випадки  недотримання
законодавства України та внутрiшнiх процедур (у першу чергу тих, що несуть серйозний ризик
юридичних  або  регуляторних  санкцiй,  суттєвих  фiнансових  збиткiв  або  можуть  зашкодити
репутацiї Товариства), а також про конфлiкт iнтересiв.
Члени  Правлiння  повиннi  повнiстю  розкрити  свої  конфлiкти  iнтересiв  i  не  повиннi
використовувати  власну  посаду  в  особистих  iнтересах  за  рахунок  Товариства  (включаючи
шахрайську поведiнку та ведення бiзнесу iз самим собою). 



Члени Правлiння  мають  уникати  конфлiкту iнтересiв  у  своїй  роботi  та  брати  самовiдвiд  вiд
участi в прийняттi рiшень, якщо в них iснує конфлiкт iнтересiв.
Члени  Правлiння  повиннi  дiяти  спокiйно,  з  усвiдомленням  й  почуттям  моральної
вiдповiдальностi  за свою поведiнку, свої  вчинки перед самим собою, людьми, суспiльством i
приймати виваженi рiшення на пiдставi всiєї необхiдної iнформацiї.
Повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
У  вiдповiдностi  до  Статуту  Товариства  та  Положення  про  Ревiзiйну  комiсiю  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї  є плановi та
позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
засiдання,  на яких вирiшуються питання,  пов'язанi  iз  проведенням перевiрок та  органiзацiєю
роботи Ревiзiйної комiсiї. 
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
- контроль  за  дотриманням Товариством законодавства  України,  внутрiшнiх  положень з
бухгалтерського облiку та звiтностi;
- контроль за дотриманням Товариством рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової
ради Товариства, що регулюють дiяльнiсть Товариства;
- перевiрка повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства;
- перевiрка органiзацiї внутрiшнього контролю з метою запобiгання зловживань службовим
становищем;
- перевiрка органiзацiї касового обслуговування та iнкасацiї грошових коштiв;
- перевiрка результатiв iнвентаризацiї майна та статей балансу;
- контроль за належною органiзацiєю бухгалтерського облiку;
- контроль за належною органiзацiєю управлiння ризиками з метою їх мiнiмiзацiї; 
- контроль за усуненням виявлених попереднiми перевiрками недолiкiв та порушень;
- розгляд  звiтiв  внутрiшнiх  i  зовнiшнiх  аудиторiв  та  пiдготовка вiдповiдних  пропозицiй
Загальним зборам акцiонерiв;
- внесення на Загальнi збори акцiонерiв або Наглядовiй радi Товариства пропозицiй щодо
будь-яких  питань,  вiднесених  до  компетенцiї  Ревiзiйної  комiсiї,  якi  стосуються  фiнансової
безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв.   
Ревiзiйна комiсiя має право в межах своєї компетенцiї:
- вимагати  вiд  посадових  осiб  Товариства  надання  всiх  документiв,  необхiдних  для
проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Товариства ;
- проводити службовi розслiдування;
- вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або Наглядової ради питання
стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Товариства;
- вносити пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв, вимагати скликання
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань
порядку денного з правом дорадчого голосу;
- вимагати  залучення  до  участi  у  перевiрках,  що  проводяться,  посадових  осiб  та
спiвробiтникiв апарату Товариства;
- залучати до проведення перевiрок незалежних аудиторiв та експертiв;
- отримувати  плату  за  виконання  обов'язкiв  у  розмiрах  та  порядку,  встановленому
Загальними зборами акцiонерiв Товариства та у вiдповiдностi  з  договором, що укладається з
кожним членом Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї
та  головує  на  них;  доповiдає  про  результати  проведених  перевiрок  Загальним  зборам  та
Наглядовiй  радi  Товариства;  здiйснює  iншi  функцiї,  необхiднi  для  органiзацiї  дiяльностi
Ревiзiйної комiсiї. 



Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:
Ревiзiйна  комiсiя  здiйснює  перевiрку  фiнансово-господарської  дiяльностi  Товариства  за
результатами фiнансового року, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової
ради Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi бiльш нiж 10
(десятьма) вiдсотками голосiв.
Повноваження головного бухгалтера Товариства.
Вiдповiдно до Положення про бухгалтерiю, Наказу Товариства "Про розподiл функцiональних
обов'язкiв   мiж керiвниками апарату управлiння"  Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю
роботи  бухгалтерiї  i  дотримання  правил  бухгалтерського  облiку  господарсько  -  фiнансової
дiяльностi, а саме: 
1) органiзовує роботу з  ведення бухгалтерського облiку та забезпечує виконання завдань,
покладених на бухгалтерiю; 
2) здiйснює  керiвництво  дiяльнiстю  бухгалтерiї,  забезпечує  рацiональний  та  ефективний
розподiл  посадових  обов'язкiв  мiж її  працiвниками з  урахуванням вимог  щодо  забезпечення
захисту iнформацiї та запобiгання зловживанням пiд час ведення бухгалтерського облiку;
3) бере у разi потреби участь в органiзацiї та проведеннi перевiрки стану бухгалтерського
облiку та звiтностi у Районах електричних мереж;
4) здiйснює  у  межах  своїх  повноважень  заходи  щодо  вiдшкодування  винними  особами
збиткiв вiд нестач, розтрат, крадiжок;
5) подає керiвниковi товариства пропозицiї щодо:
- визначення  облiкової  полiтики,  змiни  обраної  облiкової  полiтики  з  урахуванням
особливостей  дiяльностi  товариства  i  технологiї  оброблення  облiкових  даних,  у  тому  числi
системи та форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу,
додаткової  системи  рахункiв  i  регiстрiв  аналiтичного  облiку,  звiтностi  та  контролю  за
господарськими операцiями;
- визначення оптимальної структури бухгалтерiї та чисельностi її працiвникiв;
- призначення на посаду та звiльнення з посади працiвникiв бухгалтерiї;
- створення  умов  для  належного  збереження  майна,  цiльового  та  ефективного
використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв;
- притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв бухгалтерiї, у тому числi бухгалтерiв РЕМ,
за  результатами  контрольних  заходiв,  проведених  службами  товариства,  що  уповноваженi
здiйснювати контроль за дотриманням вимог дiючого законодавства,  наказiв та розпоряджень
товариства.
- органiзацiї  навчання  працiвникiв  бухгалтерiї,  у  тому  числi  бухгалтерiв  РЕМ  з  метою
пiдвищення їх професiйно-квалiфiкацiйного рiвня;
- забезпечення бухгалтерiї нормативно-правовими актами, довiдковими та iнформацiйними
матерiалами щодо ведення бухгалтерського облiку та складення звiтностi.
6) пiдписує звiтнiсть та документи, якi є пiдставою для:
- перерахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);
- проведення розрахункiв вiдповiдно до укладених договорiв;
- приймання i видачi грошових коштiв;
- оприбуткування та списання рухомого i нерухомого майна;
- проведення iнших господарських операцiй;
7) вiдмовляє у прийняттi до облiку документiв, пiдготовлених з порушенням встановлених
вимог,  а  також  документiв  щодо  господарських  операцiй,  що  проводяться  з  порушенням
законодавства,  та  iнформує  керiвника  товариства  про  встановленi  факти  порушення
законодавства;
8) здiйснює контроль за:
- вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх господарських операцiй, що проводяться
товариством;
- складенням звiтностi;



- дотриманням  вимог  законодавства  щодо  списання  (передачi)  рухомого  та  нерухомого
майна товариства.
Головний бухгалтер вiдповiдає за:
- забезпечення  дотримання  установлених  єдиних  методологiчних  основ  бухгалтерського
облiку;
- органiзацiю  бухгалтерського  облiку  i  контролю  за  рацiональним  використанням
матерiальних, фiнансових ресурсiв та збереження власностi акцiонерного товариства;
- облiк  i  аналiз  результатiв  господарсько-фiнансової  дiяльностi  Товариства  за  даними
бухгалтерського облiку та звiтностi;
- облiк основних засобiв, грошових коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей,
а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, якi пов'язанi з їх рухом;
- правильнiсть нарахування внескiв на державне i недержавне соцiальне страхування;
- участь, разом з юридичним вiддiлом, в оформленнi матерiалiв по нестачах, розкраданню
грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контроль за передачею цих матерiалiв до
слiдчих та судових органiв, стягнення дебiторської i кредиторської заборгованостi;
- складання  достовiрної  бухгалтерської  звiтностi  на  пiдставi  первинних  документiв  i
бухгалтерських запасiв, надання її в установленi термiни вiдповiдним органам;
- органiзацiю перевiрок бухгалтерського облiку i звiтностi у РЕМ;
- збереження  бухгалтерських  документiв,  оформлення  i  передачу  їх  в  установленому
порядку до архiву;
- дотримання  установлених  правил  оформлення  приймання  i  вiдпуску  товарно-
матерiальних цiнностей;
- дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-
матерiальних цiнностей, основних фондiв, i платiжних зобов'язань;
- дотримання  законностi  списання  з  бухгалтерських  розрахункiв  нестач,  дебiторської
заборгованостi та iнших втрат;
- керiвництво  бухгалтерiєю  та  структурними  пiдроздiлами  Товариства  в  частинi
бухгалтерських питань.

10)  Висловлення  думки  аудитора  (аудиторської  фірми)  щодо  інформації,  зазначеної  у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації,  зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
ЗВIТ З ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI 
НЕЗАЛЕЖНОГО ФАХIВЦЯ-ПРАКТИКА 

Акцiонерам та Правлiнню 
Приватного акцiонерного товариства"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Вiдповiдно  до  Договору  №27-12/2019/3  С3000про  надання  аудиторських  послуг  вiд
27.12.2019,укладеного зПриватним акцiонерним товариством "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (далi
-  Товариство),  ми  виконали  завдання  з  надання  обмеженої  впевненостi,  предметом  якого
єперевiрка  iнформацiї,  викладеної  у  Звiтi  про  корпоративне  управлiння  Товариства,  який  є
частиною Звiту керiвництва (Звiту про управлiння), що вимагається пунктами 1-4 частини "Звiт
про  корпоративне  управлiння"  пункту  3  статтi  401  Закону  України  "Про  цiннi  папери  та
фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 (далi - Закон №3480-IV), та висловлення думки щодо
iнформацiї,  викладеної  у  Звiтi  про  корпоративне  управлiння,  що  вимагається  пунктами  5-9
частини  "Звiт  про  корпоративне  управлiння"  пункту  3  статтi  401  Закону  №3480-IV(далi  -
завдання з надання впевненостi).



Пiд  час  виконання  завдання  з  надання  впевненостi  ми  проаналiзували  iнформацiю  з
предметазавдання, а саме: Звiт про корпоративне управлiнняТовариства за 2019 рiк, складений
вiдповiдно до ст. 401Закону №3480-IV з урахуванням вимог до розкриття, визначених у частинi
"Звiт про корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту2роздiлу 4Рiшення Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013 (далi - Рiшення №2826).

У  якостi  критерiїв  були  застосованiвимоги  до  розкриття  iнформацiї  з  предмету  завдання,
визначенi вчастинi "Звiт про корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення
№2826, на пiдставi наступного:
" при  перевiрцi  iнформацiї,  викладеної  у  Звiтi  про  корпоративне  управлiння,  що
вимагається  пунктами  1-4  частини  "Звiт  про  корпоративне  управлiння"  пункту  3  статтi  401
Закону №3480-IV -вимогпiдпунктiв 1-4пункту 4 роздiлу VII додатка 38 Рiшення №2826;
" при  перевiрцi  iнформацiї,  викладеної  у  Звiтi  про  корпоративне  управлiння,  що
вимагається  пунктами  5-9  частини  "Звiт  про  корпоративне  управлiння"  пункту  3  статтi  401
Закону №3480-IV, з метою висловлення думки: 
- стосовно  опису  основних  характеристик  систем  внутрiшнього  контролю  i  управлiння
ризикамиТовариства  -  вiдповiдних  вимог  Рiшення  НКЦПФР  "Про  затвердження  принципiв
корпоративного управлiння" вiд 22 липня 2014 року №955; 
- стосовно перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента- вiдповiдних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- стосовно  iнформацiї  про  будь-якi  обмеження  прав  участi  та  голосування  акцiонерiв
(учасникiв)  на  загальних  зборах  емiтента-  вiдповiдних  вимог  абз.  2  ч.  2  ст.  34  та  ст.  68
п.1.ст.421Закону України "Про акцiонернi товариства";
- стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог
Закону України "Про акцiонернi товариства" ; 
- стосовно повноважень посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" .

Зазначенi критерiї визначенi в контекстi предмету завданнята призначенi для конкретної мети, а
саме: розробленi НКЦПФР для розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв в частинi Звiту
про корпоративне управлiння. 

Вiдповiдальною стороною є Товариство. Товариствонесе вiдповiдальнiсть за предмет завдання
та  iнформацiю з предмету завдання,  а  саме:  за  складання i  достовiрне розкриття у Звiтi  про
корпоративне  управлiння  iнформацiї  згiдно  з  вимогами  частини  "Звiт  про  корпоративне
управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону №3480-IV та вимогами, визначеними в частинi "Звiт про
корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення №2826. 

Ми несемо  вiдповiдальнiсть  за  незалежне  висловлення  висновку  щодо  предмету  завдання  з
надання впевненостi.

Ми провели аналiз вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi
3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної
фiнансової  iнформацiї"  (далi  -  МСЗНВ 3000 (переглянутий))  та  Мiжнародної  концептуальної
основи завдань з надання впевненостi. 

При  виконаннi  завдання  з  надання  впевненостi  ми  дотримувались  вимог  Мiжнародного
стандарту контролю якостi 1 (далi - МСКЯ 1), та, вiдповiдно, впровадили комплексну систему
контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних



вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.

Ми  дотримались  вимог  незалежностi  та  iнших  етичних  вимог, викладених  у  Кодексi  етики
професiйних  бухгалтерiв,  затвердженому  Радою  з  Мiжнародних  стандартiв  етики  для
бухгалтерiв (далi - Кодекс етики), який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi,
об'єктивностi,  професiйної  компетентностi  та  належної  ретельностi,  конфiденцiйностi  та
професiйної поведiнки.

В основу для нашого висновку були покладенi процедури, якi ми вважали необхiдними в даних
обставинах. Процедури, виконанi у завданнi з надання обмеженої впевненостi, вiдрiзняються за
характером та часом вiд процедур завдання з надання об?рунтованої впевненостi, маючи при
цьому  менший  обсяг;  та  рiвень  впевненостi,  отриманий  у  завданнi  з  надання  обмеженої
впевненостi,  є  значно  нижчим  порiвняно  з  тим  рiвнем,  який  було  б  отримано  у  випадку
виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi.

Нашi процедури включали перевiрку:
" iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 1-
4  частини  "Звiт  про  корпоративне  управлiння"  пункту  3  статтi  401  Закону  №3480-IV,  на
вiдповiднiсть  її  розкриття  вимогам пiдпунктiв  1-4  пункту 4  роздiлу  VII  додатка  38  Рiшення
№2826, та 
" iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 5-
9 частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону №3480-IV, яка була
пiдготовлена на пiдставi: 
- стосовно  опису  основних  характеристик  систем  внутрiшнього  контролю  i  управлiння
ризиками Товариства - вiдповiдних вимог Рiшення № 955; 
- стосовно перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента - вiдповiдних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- стосовно  iнформацiї  про  будь-якi  обмеження  прав  участi  та  голосування  акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента - вiдповiдних вимог абз. 2 ч. 2 ст. 34 та ст. 68 Закону
України "Про акцiонернi товариства";
- стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог
Закону України "Про акцiонернi товариства";
- стосовно повноважень посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" 
з метою висловлення думки про вiдповiднiсть її розкриття вимогам, визначеним в частинi "Звiт
про корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення №2826.

Наш  висновок  сформульовано  на  основi  властивих  обмежень  та  вiн  обумовлений  цими
обмеженнями, наведеними в цьому незалежному звiтi з надання впевненостi.

На нашу думку, на основi виконаних процедур i отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої
уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при розкриттi iнформацiї, викладеної у Звiтi
про корпоративне управлiння,  що вимагається  пунктами 5-9 частини "Звiт  про корпоративне
управлiння"  пункту 3 статтi  401 Закону №3480-IV, не  дотрималось  в  усiх  суттєвих аспектах
застосовних критерiїв.

Президент фiрми                                                           Т. О.Бернатович (пiдпис, печатка)

Номер реєстрацiї 



у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
101199

17квiтня 2020року.  
м. Київ, вул. Донецька, 37/19

11)  Інформація,  передбачена  Законом  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фiнансовою установою.



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Місцезнаходження
Кількість акцій

(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні
Привілейовані

іменні

ВС Енерджi Iнтернейшнл Н. В. 34167415 1015, Нiдерланди, 
Нiдерланди р-н, 
Амстердам, 
Keizersgracht, 62-64

99 079 191 82,9976 99 079 191 0

ТОВ "ВС ГРУП 
МЕНЕДЖМЕНТ"

33947089 01601, Україна, 
Київська обл., 
Печерський р-н, 
м.Київ, вул. 
Госпiтальна, 4

13 333 919 11,1697 13 333 919 0

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

(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні
Привілейовані

іменні
Фiзичних осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй емiтента 
немає

0 0 0 0

Усього 112 413 110 94,1673 112 413 110 0



X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій

(шт.)
Номінальна

вартість (грн)
Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій

біржі в частині включення до
біржового реєстру

простi iменнi акцiї 119 376 000 29 844 000,00 Вiдповiдно до Статуту емiтента акцiонери мають
право: на участь в управлiннi Товариством; на

отримання дивiдендiв; на отримання у разi лiквiдацiї
Товариства частини майна Товариства або вартостi

частини майна Товариства; на отримання iнформацiї
про господарську дiяльнiсть Товариства, згiдно з
чинним законодавством та дiючими внутрiшнiми

положеннями Товариства, якi регламентують перелiк та
порядок надання iнформацiї акцiонерам; переважне
право придбавати розмiщуванi Товариством простi

акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих
акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй; вимагати

здiйснення Товариством обов'язкового викупу
належних йому простих акцiй, у випадках,

передбачених законом. Одна проста акцiя Товариства
надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного

питання на Загальних зборах акцiонерiв, крiм випадкiв
проведення кумулятивного голосування. Окрiм прав,
зазначених вище, акцiонери Товариства мають право:

вийти зi складу акцiонерiв Товариства в порядку,
передбаченому чинним законодавством України;

вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших
акцiонерiв та Товариства;iншi права вiдповiдно до

законодавства України. Акцiонери Товариства
зобов'язанi: дотримуватись положень Статуту

Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та
iнших органiв; виконувати свої зобов'язання перед

Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та

засобами, що передбаченi Статутом Товариства; не
розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; сприяти
Товариству у здiйсненнi його дiяльностi, утримуватись

вiд дiй, якi можуть спричинити йому збитки чи
зашкодити дiловiй репутацiї; виконувати iншi

зобов'язання, визначенi чинним законодавством

Публiчної пропозицiї цiнних паперiв
Товариством протягом звiтного перiоду
не здiйснювалося. Протягом звiтного
перiоду акцiї простi iменнi, емiтованi

Товариством, не були допущенi до
торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру.



України та документами Товариства. Переважне право
акцiонерiв Товариства на придбання акцiй, що

пропонуються їх власником до вiдчуження третiй
особi, вiдсутнє. До акцiонерiв Товариства не можуть
застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх

права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством
або iншими акцiонерами.

Примітки:

-





XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій

ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19.07.2010 №553/1/10 Державна комiсiя з

цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000078885 Акція проста
бездокумента

рна іменна

Бездокумент
арні іменні

0,25 119 376 00
0

29 844 000 100

Опис
Акцiя товариства посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо цього акцiонерного товариства. Усi акцiї товариства є iменними. Акцiї товариств
iснують виключно в бездокументарнiй формi. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску акцiй не вiдбувалось.

2. Інформація про облігації емітента 

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Наймену
вання

органу,
що

зареєстру
вав

випуск

Міжнаро
дний

ідентифік
аційний
номер

Облігаці
ї

(відсотк
ові,

цільові,
дисконт

ні)

Номіналь
на

вартість
(грн.)

Кількість
у випуску

(шт.)

Форма
існуванн

я та
форма

випуску

Загальна
номіналь

на
вартість

(грн)

Процент
на ставка

за
облігація

ми (у
відсотках

)

Строк
виплати
проценті

в

Сума
виплач
еного

процен
тного
доходу

у
звітном

у
періоді
(грн)

Дата
погаш
ення

обліга
цій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13
29.08.2005 215/2/05 Державна

комiсiя з
цiнних

паперiв та
фондовог

о

UA110001
AA04

відсотко
ві

1 000 5 000 Бездокуме
нтарні
іменні

5 000 000 17 вiдповiдн
о до

проспекту

879 631,
36

28.08.2
025

Опис У 2005  роцi  Компанiя  емiтувала  5`000 простих  iменних облiгацiй  серiї  А номiнальною вартiстю  1`000  гривень  кожна.  Виплата  вiдсоткiв
здiйснюється чотири рази на рiк протягом термiну обiгу облiгацiй. Для виплат звiтного перiоду вiдсоткова ставка становила 17-18 % рiчних.
Забезпечення - Випуск облiгацiй Компанiї серiї А забезпечений договором поруки з ВАТ "Українська iнновацiйно - фiнансова компанiя" вiд 23
червня  2005  року, згiдно  якого поручитель  зобов'язується  здiйснювати  забезпечення  випуску  облiгацiй  та  в  повному обсязi  вiдповiдати  за



виконання емiтентом зобов'язань перед власниками облiгацiй,  якi  укладуть вiдповiдний договiр.  Власники облiгацiй Емiтента мають право:
отримувати  номiнальну  вартiсть  облiгацiй  при  погашенi  та  процентний  дохiд,  вiдповiдно  до  встановлених  строкiв,  купувати  та  продавати
облiгацiї на вторинному ринку, подавати облiгацiї до погашення в термiн, вказаний в цiй iнформацiї, дострокового викупу облiгацiй, здiйснювати
iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству.Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску - згiдно з проспектом емiсiї. Розмiр
процентної  ставки  по  процентним  перiодам  (щоквартально)  встановлюється  за  рiшенням  Наглядової  ради.Облiгацiї  майном товариства  не
забезпечуються. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску облiгацiй не вiдбувалось.

23.06.2019 25/2/2017 Нацiональ
на комiсiя
з цiнних

паперiв та
фондовог
о ринку

UA400019
8543

відсотко
ві

1 000 120 000 Бездокуме
нтарні
іменні

120 000 0
00

18 вiдповiдн
о до

протоколу
Наглядово

ї ради

20 494 8
00

23.03.2
022

Опис Рiшення  про  випуск  облiгацiй  з  метою  проведення  конвертацiї  облiгацiй  iснуючого  випуску  (серiї)  прийнято  Наглядовою  радою  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".  Рiшення  оформлено  протоколом засiдання  Наглядової  ради  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  вiд  25  травня
2017р. Рiшення про проведення конвертацiї облiгацiй опублiковано у "Вiдомостях НКЦПФР" №121 вiд 30.06.2017р. 1. Iнформацiя про облiгацiї
iснуючого випуску (серiї), якi пiдлягають конвертацiї характеристика облiгацiй (iменнi; цiльовi; звичайнi (незабезпеченi) / забезпеченi) iменнi,
вiдсотковi,  забезпеченi  кiлькiсть  облiгацiй  120  000 штук  номiнальна  вартiсть  облiгацiї  1  000,00  грн.  загальна  номiнальна  вартiсть  випуску
облiгацiй 120 000 000,00 грн. серiя облiгацiй В кiлькiсть облiгацiй та порядковi номери облiгацiй в серiї облiгацiй кiлькiсть облiгацiй в серiї В -
120 000 штук, з порядковими номерами з 000001 по 120000 включно загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй 120 000 000,00 грн.
код цiнних паперiв UA4000032916 Реєстрацiйний номер та дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв Реєстрацiйний №188-1/2/08 дата реєстрацiї 21
лютого 2008р. 2. Iнформацiя про облiгацiї, що випускаються з метою проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого випуску (серiї) характеристика
облiгацiй (iменнi; цiльовi; звичайнi (незабезпеченi) / забезпеченi) iменнi, вiдсотковi, забезпеченi кiлькiсть облiгацiй 120 000 штук номiнальна
вартiсть облiгацiї 1 000,00 грн. загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 120 000 000,00 грн.  серiя облiгацiй С кiлькiсть облiгацiй та
порядковi номери облiгацiй в серiї облiгацiй кiлькiсть облiгацiй в серiї С - 120 000 штук, з порядковими номерами з 000001 по 120000 включно
загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй 120 000 000,00 грн. 3. Порядок конвертацiї облiгацiй: 1) порядок повiдомлення власникiв
облiгацiй про проведення конвертацiї таких облiгацiй (iз зазначенням строкiв i способу повiдомлення) протягом 10 робочих днiв з дати видачi
тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї С емiтент зобов'язується повiдомити власникiв облiгацiй серiї В про проведення
конвертацiї  таких облiгацiй шляхом вiдправлення/вручення простих поштових повiдомлень власникам облiгацiй згiдно з реєстром власникiв
вiдповiдного випуску облiгацiй серiї  В,  складеного на дату здiйснення безумовної  операцiї  щодо обмеження здiйснення операцiй в  системi
депозитарного облiку з облiгацiями цього випуску (серiї). Зазначене повiдомлення власникiв облiгацiй має мiстити прийнятi емiтентом рiшення
про проведення конвертацiї облiгацiй та рiшення про випуск облiгацiй з метою проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого випуску (серiї); 2)
порядок повiдомлення емiтента власниками облiгацiй про згоду (або незгоду) з рiшенням про проведення конвертацiї (iз зазначенням строкiв i
способу повiдомлення) протягом 5 робочих днiв, наступних за днем отримання вiд емiтента повiдомлення про проведення конвертацiї облiгацiй
серiї В, власники облiгацiй повiдомляють емiтента про свою згоду (або незгоду) з рiшенням про проведення конвертацiї шляхом вiдправлення на
адресу емiтента простих поштових повiдомлень; 3) строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi їх власниками для викупу у разi їх незгоди з
рiшенням  про  проведення  конвертацiї  протягом 5  робочих  днiв,  наступних  за  днем  отримання  вiд  емiтента  повiдомлення  про  проведення
конвертацiї облiгацiй серiї В, власники облiгацiй, якi не згоднi з рiшенням про проведення конвертацiї, мають пред'явити облiгацiї емiтенту для
викупу; 4) порядок викупу пред'явлених для викупу облiгацiй емiтент здiйснює викуп пред'явлених для викупу облiгацiй у власникiв, якi не
згоднi  з  рiшенням  про проведення  конвертацiї,  за  ринковою вартiстю,  але  не  нижче  нiж номiнальна  вартiсть  таких  облiгацiй,  визначеною



вiдповiдно  до  законодавства  станом  на  день,  що  передує  першому  дню  надсилання  власникам  повiдомлення  про  проведення  конвертацiї
облiгацiй; для цього емiтент укладає з такими власниками договори купiвлi-продажу (викупу) облiгацiй протягом 5 робочих днiв з моменту
пред'явлення облiгацiй до викупу у зв'язку з незгодою з рiшенням про проведення конвертацiї; емiтент сплачує власникам облiгацiй цiну викупу
облiгацiй вiдповiдно до умов укладених договорiв купiвлi-продажу (викупу) облiгацiй, але не пiзнiше трьох робочих днiв з моменту укладання
такого договору; 5) iншi умови конвертацiї вiдповiдно до умов конвертацiї, викупленi (у разi наявностi) облiгацiї серiї В, пiдлягають конвертацiї.
Такi  викупленi облiгацiї  в процесi  здiйснення операцiй у системi депозитарного облiку щодо обслуговування процесу конвертацiї  облiгацiй
вiдображаються на рахунку емiтента в депозитарiї, як викупленi облiгацiї нового випуску Власники облiгацiй Емiтента мають право: отримувати
номiнальну вартiсть  облiгацiй  при погашенi  та  вiдсотковий дохiд,  вiдповiдно до встановлених строкiв,  купувати та  продавати облiгацiї  на
вторинному ринку, подавати облiгацiї до погашення в термiн, вказаний в проспектi емiсiї, викупу облiгацiй, здiйснювати iншi операцiї, що не
суперечать  чинному законодавству та  умовам емiсiї.  Порядок та  умови погашення  облiгацiй -  згiдно з  Протоколом Наглядової  ради ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЕНЕРГО". Розмiр процентної ставки по процентним перiодам (щоквартально) встановлюється за рiшенням Наглядової ради (з
оформленням вiдповiдного протоколу засiдання Наглядової ради), виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншим, нiж облiкова
ставка Нацiонального банку України,  що дiятиме на  момент прийняття рiшення  про розмiр вiдсоткової  ставки за  вiдповiдним вiдсотковим
перiодом. Емiтентом укладено Договiр поруки з ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" вiд 25.05.2017р. щодо забезпечення виконання
зобов'язання  стосовно погашення основної  суми боргу та  виплати доходу за  облiгацiями,  згiдно з  яким:  ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНIЯ"  зобов'язується  у  повному  обсязi  солiдарно  вiдповiдати  перед  власниками  облiгацiй,  у  разi  порушення  Емiтентом  виконання
зобов'язань щодо облiгацiй ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" серiї С у кiлькостi 120 000 штук на суму 120 000 000 гривень. Протягом звiтного
перiоду  додаткового випуску облiгацiй  не  вiдбувалось.  Протягом звiтного перiоду  цiннi  папери було  включено до  бiржового списку  ПАТ
"Фондова бiржа ПФТС"

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата
реєстраці
ї випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстраці

ю
випуску

Міжнаро
дний

ідентифік
аційний
номер

Обсяг
випуску

(грн)

Вид забезпечення
(порука/ страхування/

гарантія)

Найменування
поручителя/ страховика/

гаранта

Ідентифікаційни
й код юридичної

особи

Сума забезпе-
чення

1 2 3 4 5 6 7 8
29.08.200

5
215/2/05 UA110001

AA04
5000000 порука ВАТ "Українська

iнновацiйно - фiнансова
компанiя"

25198262 5000000

Опис

Емiтентом  укладено  Договiр  про  забезпечення  випуску  облiгацiй  ВАТ  "Кiровоградобленерго"  вiд  23.06.2005р.,  який  передбачає
укладення  власниками  облiгацiй  Договору  поруки  з  поручителем  -  Вiдкритим  акцiонерним  товариством  "Українська  iновацiйно-
фiнансова компанiя". Згiдно з цим договором ВАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя" зобов'язується здiйснювати забезпечення
випуску облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний договiр, а саме: виплату вiдсоткового доходу за облiгацiями у порядку та строки, визначенi в
Iнформацiї про випуск облiгацiй; виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку, визначеному в в Iнформацiї про
випуск облiгацiй; виплату вартостi облiгацiй при їх викупi у порядку та строки, визначенi в Iнформацiї про випуск облiгацiй.

23.06.201
9

25/2/2017 UA400019
8543

12000000
0

порука ПрАТ "ПIВДЕННА
ГЕНЕРУЮЧА

34801918 120000000



КОМПАНIЯ" з

Опис

Емiтентом укладено Договiр поруки з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" вiд
25.05.2017р.  щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу та виплати доходу за облiгацiями,
згiдно з яким: ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" зобов'язується у повному обсязi солiдарно вiдповiдати перед власниками
облiгацiй, у разi порушення Емiтентом виконання зобов'язань щодо облiгацiй ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" серiї С у кiлькостi120
000 (сто двадцять тисяч) штук на суму 120 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) гривень, якi будуть випущенi згiдно з рiшенням про випуск
Облiгацiй  з  метою  проведення  конвертацiї  облiгацiй  iснуючого  випуску  (серiї),  затвердженим  Наглядовою  радою  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (протокол вiд 25 травня 2017 року).



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні
засоби (тис. грн)

Основні засоби,
усього (тис. грн)

на початок
періоду

на
кінець
періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду

1. Виробничого призначення: 2 743 307
2 736 75

5
0 5 162 2 743 307

2 741 91
7

  будівлі та споруди 2 032 399
2 001 72

7
0 5 162 2 032 399

2 006 88
9

  машини та обладнання 655 471 695 167 0 0 655 471 695 167
  транспортні засоби 54 316 39 074 0 0 54 316 39 074
  земельні ділянки 72 72 0 0 72 72
  інші 1 049 715 0 0 1 049 715
2. Невиробничого 
призначення:

2 025 1 775 0 0 2 025 1 775

  будівлі та споруди 1 744 1 563 0 0 1 744 1 563
  машини та обладнання 78 44 0 0 78 44
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 203 168 0 0 203 168

Усього 2 745 332
2 738 53

0
0 5 162 2 745 332

2 743 69
2

Опис Iнформацiя про основнi засоби:
Станом  на  31.12.2018р.:   первiсна  вартiсть  -  2978082  тис.грн.,
залишкова вартiсть - 2745332 тис.грн.
Станом на 31.12.2019р.: первiсна вартiсть - 3279546 тис.грн., залишкова
вартiсть - 2743692 тис.грн.
Переоцiнка основних засобiв за звiтний перiод не проводилася. Змiни у
структурi основних засобiв, методах амортизацiї та дiапазонах строкiв
корисного  використання  основних  засобiв  у  звiтному  перiодi  не
вiдбувалися.
Змiни,  якi  вiдбулися  за  звiтний  перiод  у  структурi  основних  засобiв
виробничого призначення:
Станом на 31.12.2018 р.:  первiсна вартiсть - 2965366 тис.грн., знос -
222059 тис.грн., залишкова вартiсть - 2743307 тис.грн.
Станом на  31.12.2019р.:  первiсна  вартiсть  -  3266852  тис.грн.,  знос  -
524935 тис.грн., залишкова вартiсть - 2741917 тис.грн.
Рiвень зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 р. - 7,49%
Рiвень зносу основних засобiв станом на 31.12.2019 р. - 16,07 %
Для  цiлей  бухгалтерського облiку  основнi  засоби  класифiкуються  за
групами  (Згадно  МСБО  16  "Основнi  засоби"),  облiк  вартостi,  яка
амортизується  ведеться  за  кожним  об'єктом,  що  входить  до  складу
окремої групи. 
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується протягом строку
корисного використання об'єкта, але не менше мiнiмально допустимого
строку, передбаченого п. 145.1 ст. 145 Подактового кодексу Укараїни,
помiсячно. 
Для  нарахування  амортизацiя  основних  засобiв  застосовується
прямолiнiйний  метод  нарахування  амортизацiї.  Строк  корисного
використання ( експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв переглядається в



разi  змiни  очiкуваних  економiчних  вигод  вiд  їх  використання  (  на
пiдставi наказу керiвника).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн)

2 013 027 1 896 187

Статутний капітал (тис.грн) 29 844 29 844
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн)

29 844 29 844

Опис Використана  методика  розрахунку  вартостi  чистих  активiв  емiтента  за  попереднiй  та
звiтний  перiоди  вiдповiдно  до  "Методичних  рекомендацiй  щодо  визначення  вартостi
чистих  активiв  акцiонерних  товариств",  затверджених  рiшенням  Державної  комiсiї  з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змiн показникiв
фiнансової звiтностi). 

Висновок Вартiсть  чистих  активiв  акцiонерного  товариства  не  менша  вiд  Статутного  капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 125 266 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 125 266 X X

облiгацiї серiї А 19.08.2005 5 111 17 28.08.2025
облiгацiї серiї С 21.08.2017 120 155 18 23.03.2022
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 23 947 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 821 797 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 971 010 X X
Опис -



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№
з/п

Основні
види

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній

формі (фізична
одиниця виміру)

у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична

одиниця виміру)

 у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Розподiл

електричної
енергiї

не є виробником 0 0 1867569 МВт*год 1209428 97,3



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

(у відсотках)
1 2 3
1 витрати, пов'язанi з купiвлею

електричної енергiї з метою
компенсацiї ТВЕ на її розподiл

26

2 витрати на оплату працi та
вiдповiднi нарахування

36

3 амортизацiя 25
4  iншi витрати 14

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчнi акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл.,

Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул.
Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АЕ 581322, 2002 ПрЦД

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591 04 00, 591 04 40
Факс (044) 482 52 14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

цiнних паперiв
Опис Надання  послуг  щодо  обслуговування

випуску  цiнних  паперiв,  прийом  на
зберiгання  глобального  сертифiкату
випуску  цiнних  паперiв,  вiдкриття  та
ведення  рахунку  у  цiнних  паперах,
виконання операцiй з випуском цiнних
паперiв  на  пiдставi  розпоряджень
(наказiв)  емiтента  або  його
представника-  вiдповiдно  до
Положення про депозитарну дiяльнiсть,
що  затверджується  рiшенням
Нацiональної  комiсiї  з  цiнних  паперiв
та фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГЕТИЧНА

РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою

відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 31810610
Місцезнаходження 01601, Україна, Київська обл.,

Печерський р-н, м. Київ, пров.



Госпiтальний, буд.4-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АЕ 263431

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 4944373
Факс (044) 4944373
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної

установи
Опис Надання  послуг  щодо  вiдкриття  та

ведення  рахункiв  у  цiнних  паперах
власникам,  якi  є  зареєстрованими
особами  в  реєстрi  власникiв  iменних
цiнних  паперiв  Товариства.  Вiдкриття
та ведення рахункiв у цiнних паперах,
зберiгання  цiнних  паперiв  на  цих
рахунках  здiйснюється  за  рахунок
Товариства  до  моменту  укладення
договору  про  вiдкриття  рахунку  в
цiнних  паперах  власником цих  цiнних
паперiв  та  ТОВ  "ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Акцiонерне товариство "Фондова бiржа
ПФТС"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206
Місцезнаходження 01004, Україна, Київська обл.,

Печерський р-н, м.Київ, вул.
Шовковична, 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АД 034421

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 277 50 00
Факс (044) 277 50 01
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на ондовому ринку

Опис Надання  послуг  з  внесення  цiнних
паперiв Емiтента до бiржового списку,
бiржового  реєстру,  вiдповiдного  рiвня
лiстингу  та  iншi  послуги,  передбаченi
укладеним  договором  Емiтента  з
Бiржею.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "Страхова компанiя

"Унiверсальна"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 20113829
Місцезнаходження 01133, Україна, Київська обл.,



Печерський р-н, м. Київ, Бульвар Лесi
Українки, буд.9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АГ 569713

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.03.2011
Міжміський код та телефон (044) 281 64 55
Факс (044) 281 64 50
Вид діяльності обов'язкове страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв

Опис Надання  послуг  щодо  обов'язкового
страхування  цивiльно-правової
вiдповiдальностi  власникiв  наземних
транспортних засобiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство

IВI-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою

відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 33262696
Місцезнаходження 03680, Україна, Київська обл.,

Святошинський р-н, м. Київ, вул.,
Горького, буд. 172

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

3

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2013
Міжміський код та телефон (044) 362 90 84
Факс (044) 521 20 15
Вид діяльності послуги визначення кредитного

рейтингу
Опис Надання  послуг  щодо  визначення

кредитного рейтингу

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БДО"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи 20197074
Місцезнаходження 49000, Україна, Дніпропетровська обл.,

Центральний р-н, м. Днiпро, вул.
Андрiя Фабра, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

109

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон (056) 3703043



Факс (056) 3703045
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис Надання аудиторських послуг 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РСМ

УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою

відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 21500646
Місцезнаходження 04080, Україна, Київська обл.,

Подiльський р-н, м. Київ, вул.
Нижньоюркiвська, буд. 47

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

0084

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.02.1994
Міжміський код та телефон (044) 501 59 34
Факс (044) 501 59 34
Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського

облiку та аудиту; консультацiї з
оподаткування

Опис Надання аудиторських послуг 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового

ринку України"
Організаційно-правова форма Державна організація (установа,

заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл.,

Голосiївський р-н, м. Київ, вул.
АНТОНОВИЧА, будинок 51, офiс 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287 56 70
Факс (044) 287 56 73
Вид діяльності оброблення даних,

розмiщенняiнформацiї на веб-вузлах i
пов'язана з ними дiяльнiсть

Опис надання  iнформацiйних  послуг  на
фондовому  ринку  для  провадження
дiяльностi  з  оприлюднення
регульованої  iнформацiї  вiд  iменi
учасникiв  фондового  ринку,  подання
звiтностi та/або адмiнiстративних даних
до  Нацiональної  комiсiї  з  цiнних
паперiв та фондового ринку 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких

створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата

прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість

правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за

даними
останньої річної

фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості

правочинів до
вартості активів

емітента за
даними

останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата
розміщення

інформації про
прийняття

рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення

значних
правочинів в
загальнодосту

пній
інформаційній

базі даних
Національної

комісії з
цінних паперів
та фондового

ринку або
через особу,

яка провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої

інформації від
імені

учасників
фондового

ринку

URL-адреса
сторінки власного

веб-сайту
товариства, на якій

розміщена
інформація про

прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на

вчинення значних
правочинів

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02.04.2019 Загальнi збори

акцiонерiв
2 500 000 3 324 137 75,21 попереднє надання

згоди на вчинення
значних правочинiв,

а саме: укладення

02.04.2019 kiroe.com.ua/?
q=taxonomy/term/22



договорiв (вчинення
правочинiв) щодо

встановлення
грошових

зобов'язань особи
перед Товариством

граничною
сукупною вартiстю
кожного договору

(правочину) до 2 500
000 тис. грн. 

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол вiд 02.04.2019р.) прийнято
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи
перед Товариством граничною сукупною вартiстю кожного договору (правочину) до 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 3 324 137 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi - 75,21 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 118 496 334 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у Загальних зборах - 102 186 434
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 99 080 244 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення -
3 106 190 штук.

2 02.04.2019 Загальнi збори
акцiонерiв

2 500 000 3 324 137 75,21 попереднє надання
згоди на вчинення

значних правочинiв,
а саме: укладання

договорiв (вчинення
правочинiв) щодо

встановлення
грошових

зобов'язань
Товариства перед

особою граничною
сукупною вартiстю
кожного договору

(правочину) до 2 500
000 тис. грн. 

02.04.2019 kiroe.com.ua/?
q=taxonomy/term/22

Опис:
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 02 квiтня 2019 року (протокол вiд 02.04.2019р.) прийнято
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,  а  саме:  укладання договорiв (вчинення правочинiв)  щодо встановлення грошових зобов'язань
Товариства перед особою граничною сукупною вартiстю кожного договору (правочину) до 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за
даними останньої  рiчної  фiнансової  звiтностi  -  3  324 137 тис.грн.  Спiввiдношення граничної  сукупностi  вартостi  правочинiв  до  вартостi  активiв емiтента  за  даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 75,21 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 118 496 334 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у Загальних зборах -
102 186 434 штук,  кiлькiсть голосуючих акцiй,  що проголосували "за"  прийняття рiшення - 99 080 244 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти"
прийняття рiшення - 3 106 190 штук.





КОДИ
Дата 01.01.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ 23226362

Територія Кіровоградська область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 3510136600
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13

Середня кількість працівників: 2893
Адреса, телефон: 25015 м. Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15, (0522) 358213
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 327 1 153
    первісна вартість 1001 7 547 8 628
    накопичена амортизація 1002 ( 6 220 ) ( 7 475 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 50 835 39 806
Основні засоби 1010 2 745 332 2 743 692
    первісна вартість 1011 2 978 082 3 279 546
    знос 1012 ( 232 750 ) ( 535 854 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 109 873 109 921

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2 529 1 832
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2 909 896 2 896 404



    II. Оборотні активи
Запаси 1100 32 393 28 916
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 117 793 13 432

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 4 779 1 359
    з бюджетом 1135 6 6
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 181 725 2 467
Гроші та їх еквіваленти 1165 50 207 37 272
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 27 338 4 181
Усього за розділом II 1195 414 241 87 633
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 3 324 137 2 984 037

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29 844 29 844
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1 641 377 1 438 203
Додатковий капітал 1410 102 060 102 060
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 4 481 4 481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 118 425 438 439
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 1 896 187 2 013 027



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 302 204 262 603
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 3 343
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 302 204 265 946
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 412 555 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 1 820
    товари, роботи, послуги 1615 165 219 24 185
    розрахунками з бюджетом 1620 17 199 23 947
    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 671 7 739
    розрахунками зі страхування 1625 2 461 4 396
    розрахунками з оплати праці 1630 12 259 16 258
    одержаними авансами 1635 202 622 186 001
    розрахунками з учасниками 1640 22 578 22 543
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 58 344 57 694
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 232 509 368 220
Усього за розділом IІІ 1695 1 125 746 705 064
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 3 324 137 2 984 037
Примітки: -

Керівник Даниленко Анжела Володимирiвна

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiєвна



КОДИ
Дата 01.01.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ 23226362

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік
Форма №2

І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 1 399 911 2 546 932

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 259 468 ) ( 2 519 291 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 140 443 27 641

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 97 667 10 701
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 76 628 ) ( 67 899 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток

2190 161 482 0

    збиток 2195 ( 0 ) ( 29 557 )
Дохід від участі в капіталі 2200 48 80
Інші фінансові доходи 2220 0 0



Інші доходи 2240 5 305 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 28 425 ) ( 56 902 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 26 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 264 671 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 138 410 0

    збиток 2295 ( 0 ) ( 351 076 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -21 570 60 676
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 116 840 0

    збиток 2355 ( 0 ) ( 290 400 )
II. Сукупний дохід

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 1 895 201
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 1 895 201
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 ( 0 ) ( 342 009 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 1 553 192
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 116 840 1 262 792

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 461 380 138 654
Витрати на оплату праці 2505 395 578 335 946
Відрахування на соціальні заходи 2510 84 019 72 023
Амортизація 2515 308 271 247 045
Інші операційні витрати 2520 75 947 65 393
Разом 2550 1 325 195 859 061

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 119 376 000 119 376 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 119 376 000 119 376 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,978760 -2,432650



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,978760 -2,432650

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00
Примітки: -

Керівник Даниленко Анжела Володимирiвна

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiєвна



КОДИ
Дата 01.01.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ 23226362

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 740 236 2 760 459
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 212 171
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 223 198 243 126
Надходження від повернення авансів 3020 141 28
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 1 749 2 190

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 726 6 053
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 16 464 51 605
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 708 628 ) ( 2 124 866 )
Праці 3105 ( 318 210 ) ( 263 644 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 84 151 ) ( 71 644 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 259 091 ) ( 192 698 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 6 781 ) ( 5 758 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 173 974 ) ( 2 045 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 23 486 ) ( 60 048 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 410 405 342 929
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій 3200 201 313 6 377
    необоротних активів 3205 1 371 193



Надходження від отриманих:
    відсотків 3215 2 380 110
    дивідендів 3220 36 35
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 1 283 1 048
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 16 551 ) ( 1 000 )
    необоротних активів 3260 ( 393 634 ) ( 264 979 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -203 802 -258 216
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 372 765 12 646
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 558 571 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 35 ) ( 20 711 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 33 697 ) ( 53 876 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -219 538 -61 941
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -12 935 22 772
Залишок коштів на початок року 3405 50 207 27 435
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 37 272 50 207
Примітки: -

Керівник Даниленко Анжела Володимирiвна

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiєвна



КОДИ
Дата

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 29 844 1 641 377 102 060 4 481 118 425 0 0 1 896 187
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 29 844 1 641 377 102 060 4 481 118 425 0 0 1 896 187

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 116 840 0 0 116 840

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0



зареєстрованого капіталу  
Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
акцій 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 -203 174 0 0 203 174 0 0 0
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі  4295 0 -203 174 0 0 320 014 0 0 116 840
Залишок на кінець року 4300 29 844 1 438 203 102 060 4 481 438 439 0 0 2 013 027
Примітки: -

Керівник Даниленко Анжела Володимирiвна

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiєвна





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi
1. Загальна iнформацiя
Приватне  акцiонерне  товариство  "Кiровоградобленерго"  (далi  -  "Компанiя"  або
"Кiровоградобленерго")   зареєстроване  згiдно  з  чинним  законодавством  України.  Спочатку
Компанiя була створена як державне пiдприємство i стала вiдкритим акцiонерним товариством
вiдповiдно  до  законодавства  України  згiдно  з  Наказом  Президента  України  №  282  "Про
структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" вiд 4 квiтня 1995 року i з
Наказом № 140 Мiнiстерства енергетики i  електрифiкацiї  України вiд 1 серпня 1995 року. У
квiтнi 2001 року Фондом державного майна України проведено тендер з продажу контрольного
пакету  акцiй  Компанiї.  В  результатi  тендеру  основним  акцiонером  Компанiї  став  приватний
iнвестор. В травнi 2017 року було змiнено тип товариства з вiдкритого акцiонерного товариства
на приватне акцiонерне товариство.
Основною дiяльнiстю Компанiї є надання послуг з розподiлу електроенергiї в Кiровоградськiй
областi та на територiї України. 
Юридична адреса Компанiї: бульвар Студентський, 15, м. Кропивницький, Кiровоградська обл.,
25015, Україна.
2. Основи пiдготовки фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Компанiї  пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв  фiнансової
звiтностi ("МСФЗ"). 
З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року,
згiдно з  вимогами українського законодавства компанiєю було застосовано форми фiнансової
звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73.
Основа складання фiнансової звiтностi
Ця  фiнансова  звiтнiсть  була  пiдготовлена  вiдповiдно  до  принципу  оцiнки  за  iсторичною
вартiстю,  за  винятком  основних  засобiв  i  фiнансових  активiв,  доступних  для  продажу,  якi
оцiнюються за переоцiненою та справедливої вартiстю, вiдповiдно.
У фiнансової звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод.
Функцiональна валюта та валюта звiтностi
Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї.
Уся фiнансова iнформацiя,  представлена в Українських гривнях, округлюється до найближчої
тисячi, якщо не зазначене iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй
валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення
операцiї.  Монетарнi  активи  i  зобов'язання,  вираженi  в  iноземнiй  валютi,  перераховуються  у
функцiональну  валюту  за  обмiнним  курсом,  що  дiє  на  звiтну  дату.  Усi  курсовi  рiзницi
вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод.
Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року,  Компанiя  отримала чистий прибутокв сумi 116`840
тис. грн. (2018: 290`400 тис. грн. чистого збитку). Також, станом на 31 грудня 2019 р. поточнi
зобов'язання Компанiї перевищують її поточнi активи на 617`431 тис. грн. (2018: 711`505 тис.
грн.), тобто спостерiгається позитивна динамiка полiпшення фiнансового стану.
На дату затвердження фiнансової звiтностi українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi,
ускладненому вiйськовим конфлiктом на сходi  України i  невизнаним вiддiленням Автономної
республiки  Крим.  Уряд  України  не  полишає  спроб  проведення  комплексних  структурних
реформ, якi мають на метi усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних фiнансах та
управлiннi,  боротьбу  з  корупцiєю,  удосконалення  судової  системи,  тощо  та,  в  кiнцевому
пiдсумку, створення умов для економiчного зростання в країнi. Керiвництво стежить за станом



розвитку  поточної  ситуацiї  i  вживає  заходiв,  за  необхiдностi,  для  мiнiмiзацiї  будь-яких
негативних  наслiдкiв  наскiльки  це  можливо.  Подальший  негативний  розвиток  подiй  у
полiтичних, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно
впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї  у такий спосiб,  що наразi не
може бути визначений.

3. Основнi положення облiкової полiтики
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до усiх перiодiв, поданих у цiй
фiнансовiй звiтностi.
3.1. Облiк iнфляцiї
До 2001 року Україна розглядалася як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. Для вiдповiдностi
вимогам МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у фiнансовiй звiтностi повиннi
були використовуватися суми, вираженi в одиницi вимiру, що дiяла на звiтну дату. Починаючи з 1
сiчня  2001 року, Україна  бiльше не  розглядається  як  країна  з  гiперiнфляцiйною економiкою.
Суми, вираженi в одиницi вимiру, яка дiяла на кiнець 2000 року, були використанi як основа для
вiдображення балансової вартостi у фiнансових звiтностях наступних перiодiв. У даному звiтi
коефiцiєнти  перерахунку  застосованi  до  Статутного  капiталу  Компанiї.  Результат  впливу
гiперiнфляцiї включено до складу додаткового капiталу (Примiтка 18).
3.2. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi  активи  визнаються  активом,  якщо  є  ймовiрнiсть  отримання  майбутнiх
економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Придбанi  (створенi)  нематерiальнi  активи  зараховуються  на  баланс  Компанiї  за  первiсною
вартiстю (собiвартiстю), коли вони стають придатними для використання у визначений спосiб. 
Нематерiальнi  активи  Компанiї,  в  основному,  мiстять  лiцензiї  на  програмне  забезпечення.
Придбанi лiцензiї  на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на
придбання i впровадження цього програмного забезпечення.
Для  амортизацiї  нематерiальних  активiв  застосовується  метод  прямолiнiйного  нарахування
амортизацiї  протягом  термiну  корисного  використання.  Термiн  корисної  експлуатацiї
нематерiальних  активiв  складає  до  10  рокiв  амортизується  протягом  очiкуваного  термiну
корисного  використання,  який  не  перевищує  10  рокiв,  лiцензiї    протягом  термiну  дiї.
Незавершене  капiтальнi  iнвестицiї  мiстить  витрати,  безпосередньо  пов'язанi  зi  створенням
нематерiальних активiв та не амортизуються до моменту, коли нематерiальнi активи доведенi до
стану, придатного до використання.
3.3. Основнi засоби
Об'єкти  основних  засобiв  вiдображаються  за  переоцiненою  вартiстю,  за  вирахуванням
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, в разi їхньої наявностi. 
Оцiнка основних засобiв здiйснюється з достатньою регулярнiстю для того, щоб справедлива
вартiсть  переоцiненого активу суттєво не  вiдрiзнялася  вiд  його балансової  вартостi.  Прирiст
вартостi  вiд  переоцiнки  вiдображається  у  складi  iншого  сукупного  доходу  i  вiдноситься  на
збiльшення капiталу у дооцiнках, що входить до складу власного капiталу, за винятком тiєї його
частини,  яка  вiдновлює  збиток  вiд  переоцiнки  цього  ж  активу,  визнаний  внаслiдок  ранiше
проведеної переоцiнки у складi прибутку або збитку. Збиток вiд переоцiнки визнається у звiтi
про фiнансовi результати, за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну
переоцiнку  за  того  ж  активу,  ранiше  визнану  у  складi  капiталу  у  дооцiнках.  Накопичена
амортизацiя на дату переоцiнки за групами "Будiвлi" та "Передавальнi пристрої" виключається з
одночасним зменшенням валової балансової вартостi активу, i потiм чиста сума дооцiнюється до
переоцiненої  вартостi  активу.  Рiзниця  мiж  амортизацiєю,  нарахованою  на  первiсну  вартiсть
активу, та амортизацiєю, нарахованою на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується
з капiталу у дооцiнках до  нерозподiленого прибутку. 
Об'єкти  основних  засобiв  знiмаються  з  облiку  при  їх  вибуттi  або  у  випадку,  якщо  вiд  їх
подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигод. Прибуток або збиток вiд



вибуття  активу  (розраховується  як  рiзниця  мiж  чистими  надходженнями  вiд  вибуття  i
балансовою вартiстю активу), включається до звiту про фiнансовi результати у перiодi, в якому
визнання активу припиняється.  Пiсля  вибуття активу залишковий капiтал  у дооцiнках такого
активу перекласифiкується до нерозподiленого прибутку.
Незавершене  будiвництво  мiстить  витрати,  безпосередньо  пов'язанi  зi  створенням  основних
засобiв, включаючи вiдповiднi змiннi накладнi витрати, понесенi в результатi будiвництва.
Якщо об'єкти  основних  засобiв  мiстять  основнi  частини,  що  мають  рiзнi  термiни  корисного
використання, цi частини враховуються як окремi об'єкти основних засобiв.
Витрати на капiталiзацiю мiстять основнi витрати на модернiзацiю та замiну основних засобiв,
що продовжують строк корисної експлуатацiї активiв або збiльшують їхню здатнiсть генерувати
дохiд.  Витрати  на  ремонт  та  обслуговування,  що  не  вiдповiдають  зазначеним  критерiям
капiталiзацiї,  вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у тому перiодi,  в якому
вони були понесенi.Компанiя капiталiзує витрати на позики, що мають безпосереднє вiдношення
до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частину вартостi цього
активу.
Знос вiдображається у звiтi про фiнансовi результати i нараховується на основi прямолiнiйного
методу з  використанням норм зносу, що визначаються ,  зважаючи на передбачуваний термiн
служби  кожної  одиницi  основних  засобiв.  Знос  придбаних  активiв  та  активiв,  створених  за
рахунок  власних  коштiв,  починається  з  моменту,  коли  вiдповiдний  актив  був  введений  в
експлуатацiю. 

3. Основнi положення облiкової полiтики(продовження)
Для розрахунку зносу використовуються наступнi очiкуванi строки корисного використання:
Групи основних засобiв Термiн корисного використання
Будiвлi До 100 рокiв
Передавальне обладнання 25-40 рокiв
Офiсне обладнання 3-10 рокiв
Транспортнi засоби 6-10 рокiв
Iншi 3-30 рокiв
Лiквiдацiйна  вартiсть  основних  засобiв  Компанiї  оцiнена  як  нульова,  тому  що  Компанiя
використовуватиме активи до кiнця їхнього фiзичного iснування.
3.4. Зменшення корисностi не фiнансових активiв
Одиницею, яка генерує грошовi кошти є вся сукупнiсть всiх активiв Компанiї. На кожну звiтну
дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки
iснують,  або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на  зменшення корисностi,
Компанiя  оцiнює  суму  очiкуваного  вiдшкодування  активу.  Сума  очiкуваного  вiдшкодування
активу - це бiльша з наступних величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує
грошовi  потоки,  за  вирахуванням  витрат  на  продаж,  i  вартостi  використання  активу.  Сума
очiкуваного  вiдшкодування  визначається  для  окремого  активу,  за  винятком  активiв,  якi  не
генерують  надходження  грошових  коштiв,  якi,  в  основному, незалежнi  вiд  надходжень,  що
генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує
його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i
списується до вартостi вiдшкодування. Пiд час оцiнки вартостi використання, майбутнi грошовi
потоки  дисконтуються  за  ставкою дисконтування  до  оподаткування,  яка  вiдображає  поточну
ринкову оцiнку вартостi  грошей у часi  та  ризики,  притаманнi  активу. Збитки вiд  зменшення
корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод в складi тих категорiй витрат,
якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася або зменшенням залишку капiталу
по дооцiнцi основних засобiв, якщо ранiше такий об'єкт було дооцiнено.
На  кожну  звiтну  дату  Компанiя  визначає,  чи  є  ознаки  того,  що  ранiше  визнанi  збитки  вiд
зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується



сума вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки у
тому  випадку, якщо  мала  мiсце  змiна  в  оцiнцi,  яка  використовувалася  для  визначення  суми
очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi.
У  зазначеному  випадку  балансова  вартiсть  активу  пiдвищується  до  суми  очiкуваного
вiдшкодування.  Отримана  сума  не  може  перевищувати  балансову вартiсть  (за  вирахуванням
амортизацiї), за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попереднi роки не був визнаний
збиток  вiд  зменшення  корисностi.  Сторнування  вартостi  визнається  у  звiтi  про  фiнансовi
результати  за  перiод.  Пiсля  такої  змiни  вартостi  майбутнi  амортизацiйнi  вiдрахування
коригуються  таким  чином,  щоб  амортизувати  переглянуту  балансову  вартiсть  активу,  за
вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
3.5. Фiнансовi iнструменти
Класифiкацiя фiнансових активiв 
В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Компанiя здiйснює їх класифiкацiю та
визначає модель подальшої оцiнки. 
Борговi фiнансовi активи Компанiя класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку вона використовує
для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором,
що iнiцiює фiнансовий iнструмент. 
Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями:
4 фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (AC); 
4 фiнансовi  активи,  оцiненi  за  справедливою  вартiстю,  з  вiдображенням  результату
переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI); 
4 фiнансовi  активи,  оцiненi  за  справедливою  вартiстю,  з  вiдображенням  результату
переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL).
4 Фiнансовий  актив  оцiнюється  за  амортизованою вартiстю тiльки  у  випадку, якщо вiн
вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою
вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: 
4 вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв, i 
4 його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв,
якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену
частину основної суми. 

3. Основнi положення облiкової полiтики(продовження)
При первiсному визнаннi iнструментiв капiталу, якi не призначенi для торгiвлi, Компанiя може
безповоротно вибрати вiдображати подальшi змiни справедливої вартостi в iншому сукупному
доходi,  тобто  вiднести  такi  iнструменти  до  категорiї  оцiнки  за  справедливою  вартiстю,  з
вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI). Цей вибiр робиться
окремо для кожного фiнансового iнструмента. 
Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю
або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,  як описано вище, оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 
Компанiя  проводить  оцiнку  мети  бiзнес-моделi,  в  рамках  якої  утримується  актив,  на  рiвнi
портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння
бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу. 
При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної суми
i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), Компанiя аналiзує договiрнi
умови фiнансового iнструмента,  а  саме  -  чи  мiстить  фiнансовий актив  яку-небудь  договiрну
умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв так, що
фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дольовi iнструменти,
наявнi  для  продажу  якi  оцiнюються  за  справедливою  вартiстю  через  прибуток  або  збиток,



торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Рекласифiкацiя фiнансових активiв
Рекласифiкацiя  фiнансових  активiв  здiйснюється  перспективно  виключно  у  випадку  змiни
бiзнес-моделi, в рамках якої вони утримуються. Фiнансовi зобов'язання та iнструменти капiталу,
а також фiнансовi активи, якi на вибiр Компанiї при початковому визнаннi були класифiкованi до
моделi облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки не пiдлягають рекласифiкацiї.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань 
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за виключенням: 
1) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки; 
2)  фiнансових  зобов'язань,  якi  виникають  у  разi,  коли  передавання  фiнансового  активу  не
вiдповiдає умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участi; 
3) договорiв фiнансової гарантiї, авалю, поруки; 
4) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової.
Фiнансовi  зобов'язання  Компанiї  включають  торгову та  iншу  кредиторську  заборгованiсть,  а
також процентнi кредити та позики.
Первiсне визнання та подальша оцiнка фiнансових iнструментiв 
Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки  при  первiсному  визнаннi  вiдображаються  за  справедливою  вартiстю  без
урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв
вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення. 
Усi  iншi  фiнансовi  iнструменти  пiд  час  первiсного  визнання  оцiнюються  за  справедливою
вартiстю,  до  якої  додаються  витрати  на  операцiї.  Витрати  на  операцiю та  iншi  платежi,  що
безпосередньо  пов'язанi  з  визнанням  фiнансового  iнструменту,  вiдображаються  на  рахунках
дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом. 
До витрат на операцiю належать комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам i дилерам,
збори органам регулювання, фондовим бiржам, податки та держмита тощо. 
Витрати на операцiю та комiсiйнi доходи, що є невiд'ємною частиною дохiдностi фiнансового
iнструменту,  визнаються  в  складi  фiнансового  iнструменту  i  враховуються  при  розрахунку
ефективної вiдсоткової ставки за таким фiнансовим iнструментом. 
При первiсному визнаннi  Компанiя  оцiнює  торговельну  дебiторську заборгованiсть  за  цiною
операцiї - це сума вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкує отримати в обмiн на передання
обiцяних товарiв або послуг покупцю, виключаючи суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн, якщо
торговельна  дебiторська  заборгованiсть  не  мiстить  значного  компоненту  фiнансування  (коли
встановленi угодою дати платежiв надають покупцю чи продавцю суттєвi вигоди вiд реалiзацiї
продукцiї).
За  борговим  фiнансовим  активом,  що  оцiнюється  за  справедливою  вартiстю  з  визнанням
переоцiнки  в  iншому  сукупному  доходi,  прибутки  або  збитки  визнаються  у  складi  iншого
сукупного  доходу  до  дати  припинення  його  визнання  або  рекласифiкацiї,  за  виключенням
процентних  доходiв,  нарахованих  за  методом  ефективної  вiдсоткової  ставки,  прибуткiв  або
збиткiв  вiд  його знецiнення  та  прибуткiв  або  збиткiв  вiд  змiни  офiцiйного  курсу  гривнi  до
iноземних  валют.  Визнання  оцiночного  резерву за  таким  активом  не  змiнює  величину  його
справедливої вартостi. 
Переоцiнка  фiнансових  активiв,  що  оцiнюються  за  справедливою  вартiстю  з  визнанням
переоцiнки  у  iншому  сукупному  доходi,  здiйснюється  пiсля  нарахування  процентiв  та
амортизацiї дисконту/премiї, формування оцiночного резерву за кредитними ризиками.
3. Основнi положення облiкової полiтики(продовження)
В момент припинення визнання фiнансового активу, що оцiнюється за справедливою вартiстю з
визнанням  переоцiнки  в  iншому  сукупному  доходi,  накопичена  сума  переоцiнки  не
рекласифiкується з iншого сукупного доходу в прибутки або збитки. 
Фiнансовi гарантiї та зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової пiд час первiсного



визнання оцiнюються за справедливою вартiстю. 
В подальшому зобов'язання з  кредитування за  ставкою нижче ринкової  та  фiнансовi  гарантiї
оцiнюються  за  найбiльшою з  двох таких  величин -  сумою оцiночного резерву пiд  очiкуванi
кредитнi  збитки  та  сумою  справедливої  вартостi  фiнансового  зобов'язання  за  мiнусом
амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його визнання.
Зменшення корисностi - Фiнансовi активи, зобов'язання з надання позик i договори фiнансової
гарантiї 
Модель зменшення корисностi застосовується до фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: 
4 фiнансовi активи, що є борговими iнструментами; 
4 дебiторська заборгованiсть за договорами оренди; 
4 зобов'язання з надання позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї. 
За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається. 
Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки повиннi визнаватися в сумi, що дорiвнює або очiкуваним
кредитним  збиткам  за  12  мiсяцiв,  або  очiкуваним  кредитним  збиткам  за  весь  строк  дiї
iнструмента. 
Компанiя  застосовує  спрощений  пiдхiд  та  визнає  резерви  пiд  очiкуванi  кредитнi  збитки  за
дебiторською  заборгованiстю,  договiрними  активами  та  дебiторською  заборгованiстю  за
договорами  оренди  в  сумi,  що  дорiвнює  очiкуваним  кредитним  збиткам  за  весь  строк  дiї
iнструмента, не залежно вiд наявностi суттєвого компонента фiнансування. 
Оцiнка  очiкуваних  кредитних  збиткiв  вiдображає  рiзницю  мiж  контрактними  грошовими
потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Компанiя очiкує отримати.
Потiм збиток дисконтується з наближенням до первiсної ефективної процентної ставки активу. 
Компанiя  роздiлила  фiнансовi  активи  на  основi  загальних  характеристик  кредитного ризику,
таких як: тип фiнансового iнструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника чи емiтента,
дати  первiсного  визнання  фiнансового  активу,  та  застосувала  до  них  iсторичний  вiдсоток
кредитних  збиткiв,  що  базується  на  досвiдi  Компанiї  щодо  виникнення  таких  збиткiв,
скоригованого на специфiчнi фактори для боржникiв та загальних економiчних умов.
Списання 
Списання  валової  балансової  вартостi  фiнансового  iнструменту  за  рахунок  сформованого
резерву  вiдбувається  пiсля  визнання  його  безнадiйним,  наявностi  сформованого  резерву  пiд
очiкуванi кредитнi збитки, та одночасного виконання iнших передумов, визначених вимогами
чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Компанiї.
Припинення визнання i модифiкацiя договору 
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається якщо: 
а)  строк  дiї  прав  на  грошовi  потоки,  що  визначенi  умовами  договору  фiнансового  активу,
закiнчується; 
б) передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям припинення; 
в) списання фiнансового активу за рахунок резерву. 
Контроль  за  переданим  активом  вiдсутнiй,  якщо  сторона,  якiй  цей  актив  передається,  має
реальну  змогу  його  продати  непов'язанiй  третiй  сторонi  та  може  здiйснити  цей  продаж  в
односторонньому порядку без  необхiдностi  встановлювати додатковi  обмеження щодо такого
передавання. 
Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, визнання такого активу припиняється,
iнакше,  у разi  збереження контролю за фiнансовим активом, продовжується його визнання у
межах подальшої участi в ньому. 
Рiзниця  мiж  балансовою  вартiстю  фiнансового  активу,  визначеною  на  дату  припинення
визнання, та сумою отриманої компенсацiї (в тому числi величину отриманого нового активу за
вирахуванням величини прийнятого зобов'язання),  вiдображається  як  доходи або витрати вiд
припинення визнання. 
Фiнансове  зобов'язання  або  його  частина,  припиняє  визнаватись  якщо  таке  зобов'язання



погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився. 
Будь-якi витрати або винагороди є доходами/витратами вiд припинення визнання, якщо обмiн
борговими  фiнансовими  зобов'язаннями  або  змiна  умов  за  фiнансовим  зобов'язанням
вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та
визнання нового фiнансового зобов'язання. 
Рiзниця  мiж  балансовою  вартiстю  погашеного  або  переданого  iншiй  сторонi  фiнансового
зобов'язання  (або  частини  фiнансового  зобов'язання)  та  сумою  сплаченої  компенсацiї  є
доходами/витратами вiд припинення визнання.
3. Основнi положення облiкової полiтики(продовження)
Процентнi доходи 
Компанiя  визнає  за  фiнансовими  iнструментами  процентний  дохiд/витрати  за  ефективною
ставкою  вiдсотка  протягом  перiоду  вiд  дати  їх  початкового  визнання  до  дати  припинення
визнання (продаж, погашення), рекласифiкацiї. 
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю,
визнаються за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi за виключенням: 
1)  придбаних  або  створених  знецiнених  фiнансових  активiв.  Для  таких  фiнансових  активiв
застосовується  ефективна  ставка  вiдсотка,  скоригована  з  урахуванням кредитного ризику, до
амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання; 
2) фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними знецiненими фiнансовими активами,
але якi в подальшому стали знецiненими фiнансовими активами. У випадку таких фiнансових
активiв Компанiя має застосовувати ефективну процентну ставку до амортизованої собiвартостi
фiнансового активу у наступних звiтних перiодах. 
Коригування процентних доходiв за фiнансовим активом на третьому рiвнi кредитного ризику
проводиться  в  кореспонденцiї  з  рахунками,  призначеними для облiку оцiночних резервiв  пiд
очiкуванi кредитнi збитки.
3.6. Оцiнка справедливої вартостi
Всi  активи  та  зобов'язання,  справедлива  вартiсть  яких  оцiнюється  або  розкривається  у
фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на
основi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в
цiлому: 
Рiвень  1  -  Цiни  котирування  (не  скоригованi)  на  активних  ринках  на  iдентичнi  активи  або
зобов'язання 
Рiвень  2  -  Моделi  оцiнки,  в  яких суттєвi  для  оцiнки справедливої  вартостi  вихiднi  данi,  що
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано;
Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних даних, що
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi.
У  випадку  активiв  i  зобов'язань,  якi  переоцiнюються  у  фiнансовiй  звiтностi  на  перiодичнiй
основi,  Компанiя  визначає  необхiднiсть  їх  переведення  мiж  рiвнями  iєрархiї,  повторно
аналiзуючи класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для
оцiнки справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду.
Керiвництво  Компанiї  визначає  полiтику  i  процедури  для  перiодичної  оцiнки  справедливої
вартостi  фiнансових  активiв,  що  не  котируються,  наявних  для  продажу.  Для  переоцiнки
основних засобiв залучаються зовнiшнi оцiнювачi. Рiшення про залучення зовнiшнiх оцiнювачiв
приймається  з  достатньою  регулярнiстю.  В  якостi  критерiїв  вiдбору  застосовуються  знання
ринку, репутацiя, незалежнiсть та вiдповiднiсть професiйним стандартам. На кожну звiтну дату
керiвництво  компанiї  аналiзує  змiни  вартостi  активiв  i  зобов'язань,  якi  необхiдно  повторно
проаналiзувати i повторно оцiнити вiдповiдно до облiкової полiтикою. У рамках такого аналiзу
керiвництво  перевiряє  основнi  вихiднi  данi,  якi  застосовувалися  пiд  час  останньої  оцiнки,
шляхом  порiвняння  iнформацiї,  використовуваної  при  оцiнцi,  з  договорами  та  iншими
доречними документами.
Керiвництво  та  зовнiшнi  оцiнювачi  також  порiвнюють  змiни  справедливої  вартостi  кожного



активу  i  зобов'язання  з  вiдповiдними  зовнiшнiми  джерелами  з  метою  визначення  об?
рунтованостi змiн.
Для цiлей розкриття iнформацiї  про справедливу вартiсть  Компанiя  класифiкувала активи та
зобов'язання  на  основi  їх  характеру,  притаманним  їм  характеристикам  i  ризикам,  а  також
застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище.
Iнформацiя про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв  розкривається у Примiтцi 40.
3.7. Грошi та їх еквiваленти
До грошей та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних рахунках в
банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi
суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
3.8. Запаси
Запаси  оцiнюються  за  найменшим  iз  двох  показникiв:  собiвартостi  або  чистої  вартiстю
реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка
їх  здiйснюється  за  середньозваженоювартiстю.  Вартiсть  готової  продукцiї  та  незавершеного
виробництва включає пропорцiйну частку накладних виробничих витрат, виходячи зi звичайної
виробничої потужностi, за виключенням витрат на позики. 
Запаси  перiодично  переглядаються,  сума,  на  яку  первiсна  вартiсть  запасiв  перевищує  чисту
вартiсть їх реалiзацiї (уцiнка запасiв), та вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не
вистачає) запасiв списуються на витрати звiтного перiоду. 
3. Основнi положення облiкової полiтики(продовження)
3.9. Акцiонерний капiтал
Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою,
якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi
акцiї Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти.
3.10. Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений  прибуток  включає  суми  накопичених  прибуткiв  та  збиткiв  за  весь  перiод
дiяльностi.
3.11. Дивiденди
Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично об?рунтованою. У разi виплати
остаточних  дивiдендiв,  їхнє  визнання  здiйснюється  у  момент  затвердження  акцiонерами  на
загальних зборах.
3.12. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Компанiя  бере  участь  у  державнiй  пенсiйнiй  програмi,  за  якою  роботодавець  повинен
здiйснювати  на  користь  своїх  працiвникiв  вiдрахування  до  Державного  пенсiйного  фонду  у
виглядi  єдиного  соцiального  внеску,  розрахованого  як  процентна  частка  вiд  загальної  суми
заробiтної  плати.  Ця  пенсiйна  програма  є  програмою з  визначеним внеском.  Зазначенi  суми
визнаються витратами в перiодi їх нарахування. 
Також  Компанiя  уклала  контракт  з  недержавним  Пенсiйним  фондом,  до  якого  здiйснює
щомiсячнi  вiдрахування  у  розмiрi  не  бiльше  1.00  грн.  в  мiсяць  за  кожного  працiвника.  Ця
пенсiйна  програма є  програмою iз  встановленими  внесками.  Цi  витрати  у  звiтi  про  сукупнi
прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата.
3.13. Оренда
Компанiя як орендар
Компанiя застосовує МСФЗ 16 "Оренда" до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2019 року. 
Компанiя застосовує МСФЗ 16 вiдповiдно до параграфа В5б), та не перераховує порiвняльну
iнформацiю. Натомiсть визнає кумулятивний наслiдок першого застосування цього стандарту як
коригування  залишку  нерозподiленого  прибутку  (або  iншого  компоненту  власного  капiталу,
залежно вiд ситуацiї) на початок перiоду станом на дату першого застосування.
Компанiя  застосовує  цей  стандарт  до  всiх  видiв  оренди,  включає  оренду  активiв  з  права
користування в суборенду, крiм:



а) орендних договорiв на розвiдування або використання корисних копалин, нафти, природного
газу та подiбних невiдновлювальних ресурсiв;
б)  оренди  бiологiчних  активiв,  що  належать  до  сфери  застосування  МСБО  41  Сiльське
господарство, утримуваних орендарем;
в) послуг за угодами про концесiю, що належать до сфери застосування КТМФЗ 12 Послуги за
угодами про концесiю;
г) лiцензiйних договорiв щодо iнтелектуальної власностi, наданих орендодавцем, якi належать
до сфери застосування МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами; та
?)  прав,  утримуваних  орендарем  за  лiцензiйними  договорами,  що  належать  до  сфери
застосування МСБО 38 Нематерiальнi активи на такi види продукцiї, як кiнофiльми, вiдеозаписи,
п'єси, рукописи, патенти й авторськi права
Компанiя не застосовує МСФЗ 16 до оренди нематерiальних активiв, окрiм тих, що зазначенi в
параграфi 3?).
Компанiя не застосовує вимоги параграфiв 22 - 49 МСФЗ 16 до:
а) короткострокової оренди; та
б) оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (як описано в параграфах Б3 - Б8);  тавизнає
оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку
оренди.
Компанiя як орендодавець
Оренда, за якою у Компанiї залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом,
класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору
операцiйної  оренди,  включаються  до  балансової  вартостi  орендованого  активу  i  визнаються
протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як
дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi.
3.14. Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли
iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють
у собi економiчнi вигоди, i  при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена.
Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть
вiдтоку ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
3. Основнi положення облiкової полiтики(продовження)
3.15. Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне),
яке  виникло  у  результатi  минулої  подiї,  є  значна  ймовiрнiсть  того,  що  для  погашення
зобов'язання буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми
такого зобов'язання. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються
за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це може бути застосовано, ризики,
характернi  для конкретного зобов'язання.  Якщо застосовується  дисконтування,  то збiльшення
резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
3.16. Податки
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Поточний  податок  на  прибуток  розраховується  вiдповiдно  до  вимог  чинного  податкового
законодавства  та  визначається  на  пiдставi  фiнансових  результатiв,  вiдображених  в
бухгалтерському облiку i  змiнених на деякi  коригування,  необхiднi  для цiлей оподаткування.
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi,
обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Нарахування
поточного  податку  на  прибуток  здiйснюється  на  основi  податкових  ставок  (та  податкового
законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Починаючи з 1 сiчня
2014 р. ставка податку на прибуток в Українi становить 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток



Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей
фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку.
Вiдстроченi  податковi  зобов'язання  визнаються  за  всiма  оподатковуваними  тимчасовими
рiзницями, окрiм випадкiв  коли:
4 вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або
активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент
здiйснення  операцiї  не  впливає  анi  на  бухгалтерський  прибуток,  анi  на  оподатковуваний
прибуток чи збиток; i
4 вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць,  пов'язаних з  iнвестицiями в  дочiрнi  та
асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя
може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна вiрогiднiсть
того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями i
перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового  кредиту i податкових збиткiв,
якщо  iснує  вiрогiднiсть  отримання  оподатковуваного  прибутку,  вiдносно  якого  можна
застосувати  неоподатковувану  тимчасову  рiзницю,  а  також  використовувати  невикористанi
податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм випадкiв, коли:
4 вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць,
виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, що
не  є  об'єднанням  бiзнесу,  та  який  на  момент  здiйснення  операцiї  не  впливає  анi  на
бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
4 вiдносно  оподатковуваних  тимчасових  рiзниць,  пов'язаних  з  iнвестицiями  в  дочiрнi  i
асоцiйованi  компанiї,  а  також iз  часткою  участi  у  спiльнiй  дiяльностi,  вiдстроченi  податковi
активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному
майбутньому i  буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати
тимчасову рiзницю.
Балансова  вартiсть  вiдстрочених  податкових  активiв  переглядається  на  кожну  звiтну  дату  й
зменшується,  якщо  бiльше  не  iснує  вiрогiдностi  отримання  достатнього  оподатковуваного
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового
активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й
визнаються  тодi,  коли  виникає  вiрогiднiсть  отримання  в  майбутньому  оподатковуваного
прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi  податковi  активи  i  зобов'язання  визначаються  за  ставками податку, застосування
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi податкових ставок i
положень податкового законодавства,  що дiють,  або оголошених (i  практично прийнятих)  на
звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi
капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв.
Вiдстроченi  податковi активи i  вiдстроченi податковi  зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.

3. Основнi положення облiкової полiтики(продовження)
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм таких випадкiв:
ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в
такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi,



залежно вiд обставин;
дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в балансi.
3.17. Прибуток на акцiю
Базовий  розмiр  прибутку  на  одну  акцiю  розрахований  шляхом дiлення  чистого  прибутку  за
перiод,  який  пiдлягає  розподiлу  мiж власниками звичайних  акцiй  (прибуток  за  перiод мiнус
дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi
перебували в обiгу. 
3.18. Визнання доходiв 
Компанiя  визнає  дохiд,  коли  вона  задовольняє  зобов'язання  щодо  виконання,  передаючи
обiцяний товар або послугу клiєнтовi.  Актив передається,  коли клiєнт отримує контроль над
таким активом.  
Контроль  над  активом  означає  здатнiсть  керувати  використанням  активу  та  отримувати
практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включає в себе спроможнiсть заборонити iншим
суб'єктам  господарювання  керувати  використанням  активу  та  отримувати  вигоди  вiд  нього.
Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових коштiв або економiя
грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi безпосередньо чи опосередковано
багатьма способами, наприклад, шляхом: 
a) використання активу для виробництва товарiв або надання послуг (у тому числi державних
послуг); 
б) використання активу для пiдвищення вартостi iнших активiв; 
в) використання активу для погашення зобов'язання або зменшення витрат;  
г) продажу або обмiну активу; 
?) надання активу у заставу як забезпечення позики; та 
д) утримання активу. 
Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю iз п'яти крокiв: 
- Крок 1: Iдентифiкацiя договору;
- Крок 2: Iдентифiкацiя зобов'язань, що пiдлягають виконанню в рамках договору;
- Крок 3: Визначення цiни операцiї;
- Крок 4: Розподiл цiни операцiї на зобов'язання, що пiдлягають виконанню;
- Крок 5: Визнання виручки.
Для кожного зобов'язання щодо виконання, Компанiя визначає на момент укладення договору, чи
задовольнить вона це зобов'язання щодо  виконання з плином часу, чи ж вона задовольнить це
зобов'язання  щодо  виконання  у  певний  момент  часу.  Якщо  Компанiя  не  задовольнить
зобов'язання щодо виконання з плином часу, то це зобов'язання щодо виконання задовольняється
у певний момент часу. 
Дохiд вiд продажу електроенергiї
Дохiд  по  договорам  вiд  продажу  електроенергiї  Компанiя  визначає  як  зобов'язання  щодо
виконання,  якi  задовольняються  з  плином  часу,  кожної  обiцянки  передати  клiєнтовi  серiю
вiдокремлених товарiв або послуг, якi по сутi є однаковими та передаються клiєнтовi за однiєю i
тiєю самою схемою. Доходи визнаються помiсячно за методом оцiнки за результатом. Компанiя
застосовує  практичний  прийом  щодо  визнання  доходiв  у  сумi  на  яку  Компанiя  має  право
виставити рахунок вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ КП та обсягiв переданих кiловат
часiв.
Доходи вiд транзиту електроенергiї
Дохiд вiд надання послуг з передачi (транзиту) електроенергiї Компанiя визначає як зобов'язання
щодо виконання, якi задовольняються з плином часу, кожної обiцянки передати клiєнтовi серiю
послуг, якi  по  сутi  є  однаковими та  передаються  клiєнтовi  за  однiєю i  тiєю самою схемою.
Доходи  визнаються  помiсячно  за  методом  оцiнки  за  результатом.  Компанiя  застосовує
практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi на яку вона має право виставити рахунок



вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ КП та обсягiв переданих кiловат часiв.
Доходи вiд розподiлу електроенергiї
Дохiд вiд надання послуг з розподiлу електроенергiї Компанiя визначає як зобов'язання щодо
виконання, якi задовольняються з плином часу, кожної обiцянки передати клiєнтовi серiю послуг,
якi  по  сутi  є  однаковими та  передаються  клiєнтовi  за  однiєю i  тiєю самою схемою.  Доходи
визнаються помiсячно за методом оцiнки за

3. Основнi положення облiкової полiтики(продовження)
результатом. Компанiя застосовує практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi на яку вона
має  право  виставити  рахунок  вiдповiдно  до  тарифiв,  встановлених  НКРЕ  КП  та  обсягiв
переданих кiловат часiв.
Дохiд вiд надання послуг
Доходи вiд надання послуг  визнаються  в  момент пiдписання акту виконаних робiт  (наданих
послуг) вiдповiдно до умов договору та обсягiв наданих послуг. 
Iстотний компонент фiнансування
В  договорах  Компанiї  вiдсутнiй  iстотний  компонент  фiнансування.   Як  правило,  Компанiя
отримує  короткостроковi  аванси  вiд  своїх  клiєнтiв  до  трьох  мiсяцiв.  Використовуючи
практичний пiдхiд у МСФЗ 15, Компанiя не налаштовує обiцяну суму винагороди за наслiдки
значної фiнансової складової, якщо вона очiкує, що на момент початку контракту, перiод мiж
передачею обiцяного товару або послуги клiєнту оплатою за такий товар, або послугу буде рiк
або менше.
3.19. Фiнансовi витрати (чистi)
Чистi  фiнансовi  витрати  включають  витрати  на  виплату  вiдсоткiв  за  наданими  кредитами  i
позиками,  прибутки  та  збитки  вiд  дисконтування  фiнансових  iнструментiв,  а  також  чистий
результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами.
3.20. Сегменти 
Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Компанiя надає послуги з
розподiлу електроенергiї на територiї Українi.
3.21. Подiї пiсля звiтної дати
Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску та якi
надають  додаткову  iнформацiю  щодо  фiнансової  звiтностi  Компанiї,  вiдображаються  у
фiнансовiй звiтностi.  Подiї,  що вiдбулися пiсля звiтної дати i  якi не впливають на фiнансову
звiтнiсть Компанiї  на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi,  якщо такi
подiї суттєвi.
4. Суттєвi облiковi оцiнки та судження
Пiдготовка  фiнансової  звiтностi  Компанiї  вимагає  вiд  її  керiвництва  винесення  суджень  та
визначення  оцiночних  значень  i  припущень  на  кiнець  звiтного  перiоду,  якi  впливають  на
вiдображенi  у  звiтностi  суми  доходiв,  витрат,  активiв  i  зобов'язань,  а  також  на  розкриття
iнформацiї  про  умовнi  зобов'язання.  Проте  невизначенiсть  у  вiдношеннi  цих  припущень  i
оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних
коригувань  до  балансової  вартостi  активу або  зобов'язання,  щодо  яких  приймаються  подiбнi
припущення та оцiнки.
Допущення i  оцiннi  значення Компанiї  заснованi  на вихiдних даних,  якi  вона мала в своєму
розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення
вiдносно  майбутнього  можуть  змiнюватися  зважаючи  на  ринковi  змiни  або  непiдконтрольнi
Компанiї обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
Оцiнка фiнансових iнвестицiй 
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у
звiтi  про фiнансовий стан,  не може бути визначена на пiдставi  даних активних ринкiв,  вона
визначається  з  використанням  методiв  оцiнки,  включаючи  модель  дисконтованих  грошових



потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя,
отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли це не вважається практично
здiйсненним,  потрiбна  певна  частка  судження  для  встановлення  справедливої  вартостi.
Судження  мiстять  облiк  таких  вихiдних  даних,  як  ризик  лiквiдностi,  кредитний  ризик  i
волатильнiсть.  Змiни  в  припущеннях  щодо  цих  факторiв  можуть  вплинути  на  справедливу
вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв на пiдставi переоцiнки 
Компанiя повинна перiодично, як це запропоновано керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх
основних засобiв.  Такi  переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз  застосуванням
методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними Стандартами Оцiнки, такими як: метод облiку за
вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), прибутковий метод.
Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв 
Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх
корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того
перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на
предмет подальшої вiдповiдностi.

4. Суттєвi облiковi оцiнки та судження(продовження)
Резерв пiд кредитнi збитки
Керiвництво  регулярно  проводить  аналiз  дебiторської  заборгованостi  на  предмет  зменшення
корисностi.   Виходячи з  наявного досвiду, Компанiя  використовує  своє  судження при оцiнцi
збиткiв вiд зменшення корисностi  в ситуацiях,  коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Компанiя аналогiчним
чином  оцiнює  змiни  майбутнiх  грошових  потокiв  на  основi  спостережень,  що  вказують  на
несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi групи або змiну
економiчних  умов  нацiонального  чи  мiсцевого  рiвня,  що  спiввiдноситься  з  випадками
невиконання  зобов'язань  за  активами  у  складi  групи.  Керiвництво  використовує  оцiнки,
заснованi  на  iсторичних  даних  про  структуру  збиткiв  стосовно  активiв  з  аналогiчними
характеристиками  кредитного ризику й  об'єктивних  ознак  зменшення  корисностi  за  групами
дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження
при  коригуваннi  даних  спостережень  стосовно  групи  дебiторської  заборгованостi  для
вiдображення поточних обставин.
Компанiя здiйснює нарахування резервiв по сумнiвних боргах з метою покриття потенцiйних
збиткiв,  що  виникають  у  разi  нездатностi  покупця  здiйснити  необхiднi  платежi.  Компанiя
використовує  матрицю  резервiв  для  оцiнки  очiкуваних  кредитних  збиткiв  за  торговельною
дебiторською заборгованiстю. При оцiнцi достатностi резерву по сумнiвних боргах керiвництво
враховує поточнi умови в економiцi в цiлому, термiни виникнення дебiторської заборгованостi,
досвiд Компанiї зi списання заборгованостi, кредитоспроможнiсть покупцiв i змiни умов оплати
за договорами. Змiни в економiцi, галузевої ситуацiї або фiнансовому станi окремих покупцiв
можуть  спричинити  коригування  розмiру  резерву  по  сумнiвних  боргах,  вiдображеного   у
фiнансовiй звiтностi.
Процентнi ставки, якi були застосованi до довгострокових зобов'язань
Довгострокова кредиторська заборгованiсть дисконтується до її чистої теперiшньої вартостi iз
застосуванням  ефективної  ставки  вiдсотка,  яка  на  момент  виникнення  заборгованостi  була
притаманна  переважнiй  бiльшостi  фiнансових  iнструментiв,  якi  мають  схожi  умови  та
характеристики, залишок часу, протягом якого вiдсоткова ставка за договором залишатиметься
фiксованою,  залишок  часу  по  виплатi  основної  суми  боргу.  Керiвництво  визначає  строк
реструктуризацiї  кредиторської  заборгованостi  виходячи  з  умов  контракту,  чинного
законодавства,  iнших  регуляторних  принципiв,  галузевої  практики  та  iншої  доступної



iнформацiї.
Судовi розгляди
Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання
(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк
економiчних  вигод,  який  буде  потрiбним  для  погашення  цього  зобов'язання,  є  ймовiрним,  i
отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються,
iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi.
Реалiзацiя  будь-якого  умовного  зобов'язання,  яка  не  була  у  поточний  момент  визнана  або
розкрита  у  фiнансовiй  звiтностi,  може  мати  iстотний  вплив  на  фiнансовий  стан  Компанiї.
Застосування цих принципiв облiкової  полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва
Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає
невирiшенi  судовi  справи,  слiдуючи  подiям  у  судових  розглядах  на  кожну  звiтну  дату, щоб
оцiнити потребу у резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до
уваги при прийняттi рiшення про формування резерву, - характер судового процесу, вимоги або
оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес,
вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля дати складання
фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з
подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр
вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку.
Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет
Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а
також сум i  термiнiв  отримання  майбутнього оподатковуваного  доходу  iснує  невизначенiсть.
Компанiя  не  створює  резерви  пiд  можливi  наслiдки  перевiрок,  проведених  податковими
органами.  Вiдстроченi  податковi  активи  визнаються  за  всiма  невикористаним  податковим
збиткам  в  тiй  мiрi,  в  якiй  є  ймовiрним  отримання  оподатковуваного  прибутку, проти  якого
можуть бути зарахованi податковi збитки.
Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями
у  разi,  якщо  iснує  iмовiрнiсть,  що  буде  отриманий  податковий  прибуток,  до  якого  можна
застосувати  неоподатковувану  тимчасову  рiзницю.  Суттєвi  оцiнки  керiвництва  необхiднi  для
визначення  вартостi  вiдстрочених  податкових  активiв,  якi  можуть  бути  визнанi  виходячи  з
iмовiрних  строкiв  та  рiвня  оподатковуваного прибутку  майбутнiх  перiодiв,  а  також стратегiї
податкового планування в майбутньому. 
Приймаючи  до  уваги  нестабiльнiсть  податкової  полiтики  держави,  оцiнка  вiдстрочених
податкових  активiв  i  зобов'язань  проводилась  на  основi  суджень  керiвництва  Компанiї,  якi
базувалися на iнформацiї, наданої керiвництвом на момент складання цiєї фiнансової звiтностi.

5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
5.1. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Компанiєю
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi.
Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2019 року.
Нижче  наведена  iнформацiя  щодо  нових  та  переглянутих  стандартiв  та  iнтерпретацiй,  якi
повиннi застосовуватись Компанiєю з 1 сiчня 2019 року.
Компанiя вперше застосувала МСФЗ 16 "Договори оренди" з 1 сiчня 2019 року.
МСФЗ 16 замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить
угода оренду",  Роз'яснення ПКР 15 "Операцiйна  оренда -  заохочення"  i  Роз'яснення ПКР 27
"Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює
принципи  визнання,  оцiнки,  подання  та  розкриття  iнформацiї  про  оренду  i  вимагає,  щоб
орендарi  вiдображали всi  договори оренди з  використанням єдиної  моделi  облiку в звiтi  про
фiнансовий стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди.



Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою
вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (наприклад, оренди з
термiном не  бiльше 12  мiсяцiв).  На  дату початку  оренди  орендар  визнає  зобов'язання  щодо
орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування
базовим  активом  протягом  термiну  оренди  (актив  у  формi  права  користування).  Орендарi
зобов'язанi  визнавати  витрати  на  вiдсотки  за  зобов'язанням  по  орендi  окремо  вiд  витрат  по
амортизацiї активу в формi права користування.
Компанiя застосовує МСФЗ 16 вiдповiдно до параграфа В5б), та не перераховує порiвняльну
iнформацiю. Натомiсть визнає кумулятивний наслiдок першого застосування цього стандарту як
коригування  залишку  нерозподiленого  прибутку  (або  iншого  компоненту  власного  капiталу,
залежно вiд ситуацiї) на початок перiоду станом на дату першого застосування.
Компанiя  застосовує  цей  стандарт  до  всiх  видiв  оренди,  включає  оренду  активiв  з  права
користування в суборенду, крiм:
а) орендних договорiв на розвiдування або використання корисних копалин, нафти, природного
газу та подiбних невiдновлювальних ресурсiв;
б)  оренди  бiологiчних  активiв,  що  належать  до  сфери  застосування  МСБО  41  Сiльське
господарство, утримуваних орендарем;
в) послуг за угодами про концесiю, що належать до сфери застосування КТМФЗ 12 Послуги за
угодами про концесiю;
г) лiцензiйних договорiв щодо iнтелектуальної власностi, наданих орендодавцем, якi належать
до сфери застосування МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами; та
?)  прав,  утримуваних  орендарем  за  лiцензiйними  договорами,  що  належать  до  сфери
застосування МСБО 38 Нематерiальнi активи на такi види продукцiї, як кiнофiльми, вiдеозаписи,
п'єси, рукописи, патенти й авторськi права
Компанiя не застосовує МСФЗ 16 до оренди нематерiальних активiв, окрiм тих, що зазначенi в
параграфi 3?).
Компанiя не застосовує вимоги параграфiв 22 - 49 МСФЗ 16 до:
а) короткострокової оренди; та
б) оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (як описано в параграфах Б3 - Б8); та
визнає оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом
строку оренди.
Кiлька iнших поправок та тлумачень застосовуються вперше в 2019 роцi, але не впливають на
фiнансовi  звiти  Компанiї.  Компанiя  не  прийняла  на  власний  розсуд  будь-якi  стандарти,
iнтерпретацiї та поправки, якi були виданi, але ще не набрали чинностi.
МСФЗ 17 набуває чинностi для звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля
цiєї дати, при цьому вимагається надавати порiвняльну iнформацiю. Допускається дострокове
застосування за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого
застосування МСФЗ 17 або ранiше. Даний стандарт не застосовний до Компанiї.
Застосування iнших МСФЗ
Поправки до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" - "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на
основi акцiй"
Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з
виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на
основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у
джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає
класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як
операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.
При  прийняттi  поправок  органiзацiї  не  зобов'язанi  перераховувати  iнформацiю  за  попереднi
перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо
всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. 
Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.



5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї(продовження)
Поправки до МСФЗ 4 "Страховi контракти" - Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
разом з МСФЗ 4 "Страховi контракти"
Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту за
фiнансовими iнструментами, МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 "Договори страхування", який
замiнює  МСФЗ  4.  Поправки  передбачають  двi  можливостi  для  органiзацiй,  що  випускають
договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 i метод накладення.
Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"
Поправки  уточнюють  порядок  переведення  об'єктiв  нерухомостi  до  категорiї  iнвестицiйної
нерухомостi або з неї. Переведення здiйснюється тодi i тiльки тодi,  коли має мiсце фактична
змiна  характеру  використання  об'єкта  -  тобто  коли  актив  починає  або  перестає  вiдповiдати
визначенню iнвестицiйної нерухомостi i при цьому є доказ змiни характеру його використання.
Змiна намiрiв керiвництва щодо активу сама по собi не є пiдставою для його переведення в iншу
категорiю. Переглянутi приклади факторiв, якi доводять змiну характеру використання активу,
якi Рада включила до змiненої редакцiї МСБО 40, не є вичерпними - тобто можливi й iншi форми
доказiв, що дають пiдстави для переведення активу. 
Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Тлумачення КТМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i авансовi платежi"
Тлумачення пояснює, що датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу, який повинен
використовуватися при первiсному визнаннi активу, витрат або доходу (чи його частини) у разi
припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають в
результатi виплати або отримання авансового платежу, є дата, на яку Компанiя спочатку визнає
немонетарний  актив  або  немонетарнi  зобов'язання,  що  виникли  в  результатi  здiйснення  або
отримання  авансового платежу. У  разi  декiлькох операцiй  оплати  або  отримання  авансового
платежу Компанiя визначає дату операцiї для кожної такої виплати або отримання. 
Застосування тлумачення не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2014 - 2016 рокiв)
МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ"
До МСФЗ 1 були  внесенi  змiни,  щоб  вилучити короткостроковi  звiльнення вiд  застосування
вимог МСФЗ, що стосуються МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСБО 19
"Виплати працiвникам" та МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть".  Цi короткостроковi
звiльнення стали бiльш незастосовнi i були доступнi для пiдприємств у звiтнi перiоди, якi вже
закiнчилися.
МСФЗ 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства"
Поправки уточнюють, що органiзацiї венчурного капiталу або взаємний фонд, траст i подiбнi
пiдприємства (в тому числi  iнвестицiї,  пов'язанi  зi  страховими фондами) можуть вибрати,  як
облiковувати свої iнвестицiї в спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї - за справедливою
вартiстю або за методом участi в капiталi. Поправка також пояснює, що вибiр методу для кожної
iнвестицiї повинен бути зроблений на дату первiсного визнання.
Удосконалення не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки  до  МСФЗ  9  -  "Умови  про  дострокове  погашення  з  потенцiйним  негативним
вiдшкодуванням"
Згiдно  МСФЗ  9  борговий  iнструмент  може  оцiнюватися  за  справедливою  вартiстю  або  за
справедливою  вартiстю  через  iнший  сукупний  дохiд  за  умови,  що  передбаченi  договором
грошовi  потоки  є  "виключно  платежами  в  рахунок  основної  суми  боргу  i  вiдсоткiв  на
непогашену частину основної суми боргу "(критерiй SPPI) i iнструмент утримується в рамках



вiдповiдної бiзнес-моделi, що дозволяє таку класифiкацiю. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють,
що фiнансовий актив задовольняє критерiю SPPI незалежно вiд того, яка подiя або обставина
призводить  до  дострокового  розiрвання  договору,  а  також  незалежно  вiд  того,  яка  сторона
виплачує або отримує об?рунтоване вiдшкодування за дострокове розiрвання договору.
Данi  поправки  застосовуються  ретроспективно  i  вступають  в  силу  для  рiчних  перiодiв,
починаючи з 1 сiчня 2019 р Данi поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки  до  МСФЗ  10  "Консолiдована  фiнансова  звiтнiсть"  та  МСБО  28  "Iнвестицiї  в
асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та
асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю
над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або
вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi
продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в
угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в
повному обсязi.  Однак прибутки  чи  збитки,  якi  виникають в  результатi  продажу або внеску
активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у
iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi.

5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї(продовження)
Рада  з  МСФЗ  вiдклала  дату  вступу  в  силу  цiєї  поправки  на  невизначений  термiн,  але
дозволяється дострокове застосування перспективно.
Поправки  до  МСБО  19  "Виплати  працiвникам"  -  "Внесення  змiн  до  програми,  скорочення
програми або погашення зобов'язань за програмою"
Поправки розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до програми, скорочення
програми  або  погашення  зобов'язань  за  програмою  вiдбувається  протягом  звiтного  перiоду.
Поправки  роз'яснюють,  що  якщо  внесення  змiн  до  програми,  скорочення  програми  або
погашення  зобов'язань  за  програмою  вiдбувається  протягом  звiтного  перiоду,  органiзацiя
повинна  визначити вартiсть послуг поточного перiоду та чисту величину вiдсоткiв стосовно
решти  перiоду  пiсля  внесення  змiн  до  програми,  її  скорочення  або  повного  погашення
зобов'язань  за  програмою,  виходячи  з  актуарних  припущень  i  ставок  дисконтування,
використаних для переоцiнки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою.
Данi  поправки  будуть  застосовуватися  тiльки  у  вiдношеннi  майбутнiх  змiн  програми,  її
скорочення або погашення зобов'язань за програмою.
Поправки  до  МСБО  28  "Iнвестицiї  в  асоцiйованi  компанiї  та  спiльнi  пiдприємства"  -
Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах
Поправки  роз'яснюють,  що  органiзацiя  застосовує  МСФЗ  9  до  довгострокових  вкладень  в
асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство,  до  яких не  застосовується  метод пайової
участi,  але  якi,  по сутi,  складають частину чистих iнвестицiй в  асоцiйовану органiзацiю або
спiльне пiдприємство (довгостроковi вкладення). Мається на увазi, що до таких довгострокових
вкладень застосовується модель очiкуваних кредитних збиткiв за МСФЗ 9.
У поправках також пояснюється,  що при застосуваннi  МСФЗ 9 органiзацiя не бере до уваги
збитки,  понесенi  асоцiйованої  органiзацiєю  або  спiльним  пiдприємством  або  збитки  вiд
знецiнення  чистих  iнвестицiй,  визнанi  в  якостi  коригувань  чистої  iнвестицiї  в  асоцiйовану
органiзацiю  або  спiльне  пiдприємство,  що  виникають  внаслiдок  застосування  МСБО  28
"Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї i спiльнi пiдприємства".
Поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначеностi щодо облiку податку на прибуток"
У випадках вiдсутностi ясностi щодо вимог податкового законодавства стосовно тiєї чи iншої
операцiї  або до конкретних обставин основним є наступний критерiй:  чи висока ймовiрнiсть
того,  що  податковий  орган  погодиться  з  тим  трактуванням  податкових  вимог,  яке  вибрала
компанiя.



Якщо вiдповiдь позитивна, то компанiя повинна вiдображати у фiнансовiй звiтностi ту ж суму,
що  i  у  податковiй  звiтностi  i  розглянути  необхiднiсть  розкриття  iнформацiї  про  iснування
невизначеностi.  Якщо вiдповiдь негативна,  то сума,  вiдображена у фiнансовiй звiтностi,  буде
вiдрiзнятися вiд суми в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з урахуванням наявної
невизначеностi.
Для вiдображення цiєї невизначеностi використовується один з наступних двох методiв оцiнки, в
залежностi вiд того, який з них дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат вирiшення
невизначеностi:
4 метод найбiльш iмовiрної суми; або
4 метод очiкуваної вартостi.
Роз'яснення  також вимагає,  щоб  тi  судження  i  оцiнки,  якi  були  сформованi  компанiєю,  були
переглянутi в разi змiни фактiв i обставин - наприклад, внаслiдок податкової перевiрки або дiй,
вжитих податковими органами, наступних змiн податкових правил, або пiсля закiнчення термiну,
протягом якого податковий орган має право перевiрити правильнiсть обчислення податку. 
Тлумачення застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати, дозволяється дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив застосування
Тлумачення на фiнансову звiтнiсть.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2015 - 2017 рокiв)
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 
Iнодi суб'єкт господарювання, який є учасником у спiльнiй операцiї (як визначено в МСФЗ 11
"Спiльна дiяльнiсть"), отримує контроль над цiєю спiльною операцiєю. Поправка до МСФЗ 3
пояснює,  що  якщо  i  коли  суб'єкт  господарювання  згодом  отримає  контроль,  вiн  проводять
переоцiнку  своєї  колишньої  частки  в  спiльнiй  операцiї  на  дату  придбання.  Суб'єкт
господарювання  визнає  будь-яку  рiзницю  мiж  справедливою  вартiстю  на  дату  придбання
спiльної операцiї та попередньою балансовою вартiстю як прибуток або збиток.
Це удосконалення набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля
цiєї  дати,  дозволяється  дострокове  застосування.  Поправки  повиннi  застосовуватися
перспективно.
МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть"
Удосконалення  до  МСФЗ  11  стосується  ситуацiй,  коли  суб'єкт  господарювання  є  стороною
спiльної угоди, яка є спiльною операцiєю (як визначено в МСФЗ 11) - але, що важливо, не має
спiльного контролю над спiльною операцiєю - i згодом отримує спiльний контроль. Ця поправка
роз'яснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає спiльний контроль, вiн не
повинен переоцiнювати частку, яку вiн утримував ранiше. 
Цi поправки набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повиннi застосовуватися перспективно.
МСБО 12 "Податки на прибуток"
У  деяких  юрисдикцiях  сума  зобов'язання  з  податку  на  прибуток,  що  сплачується  суб'єктом
господарювання,  залежить  вiд  дивiдендiв,  виплачених  власникам  iнструментiв  капiталу.  В
поправцi  до  МСБО  12  уточнюється,  що  податковi  наслiдки  (якщо  такi  є)  дивiдендiв  (тобто
розподiл  прибутку  власникам  iнструментiв  капiталу  пропорцiйно  їх  часткам)  повиннi
визнаватися:
4 одночасно з визнанням зобов'язання сплатити такi дивiденди; i
4 у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або звiту про змiни у власному
капiталi,  в  залежностi вiд того,  де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операцiї  або
подiї, якi згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивiденди.
Це удосконалення застосовується до перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати,  дозволяється  дострокове  застосування.  Удосконалення  застосовується  на  дату  початку
самого раннього представленого порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати.
МСБО 23 "Витрати на позики" 
Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли квалiфiкований актив, що фiнансується за рахунок



спецiальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, понесенi
за спецiальними запозиченнями, бiльше не можуть бути капiталiзованi як частина вартостi цього
квалiфiкованого  активу. Але  цi  запозичення  стають  частиною  пулу  позик,  запозичених  для
загальних потреб. Тому з цiєї дати ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до
визначення  ставки  капiталiзацiї,  яка  застосовується  до  позикових  коштiв,  запозичених  для
загальних потреб.
Поправка застосовується до перiодiв,  що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї  дати,
дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язанi застосовувати цю
поправку  лише  до  витрат  на  позики,  понесених  на  початок  рiчного  звiтного  перiоду,  коли
поправка вперше застосовується, або пiсля цiєї дати.

5.2. МСФЗ та iнтерпретацiї, що не набрали чинностi
Компанiя  не  застосовувала  наступнi  МСФЗ  та  Iнтерпретацiї  до  МСФЗ  та  МСБО,  якi  були
опублiкованi, але не набрали чинностi:
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки" щодо визначення суттєвостi
Рада з МСФЗ вирiшила уточнити визначення суттєвостi,  зробивши його бiльш послiдовним i
вiдповiдним для всiх  стандартiв.  Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на  тому, що
пропуск  або  неправильне  вiдображення  суттєвих  елементiв  впливає  на  економiчнi  рiшення
користувачiв,  прийнятих  на  основi  фiнансової  звiтностi.  У  новому  варiантi  визначення
iнформацiя вважається iстотною, якщо її пропуск, неправильне вiдображення або приховування
її  iншою iнформацiєю в звiтностi може, вiдповiдно до об?рунтованих очiкувань, вплинути на
рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi приймають їх
на  основi  такої  фiнансової  звiтностi,  що  мiстить  фiнансову  iнформацiю  про  конкретну
органiзацiю, що звiтує. 
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати,
дозволяється  дострокове  застосування.  Поправка  не  матиме  впливу  на  фiнансову  звiтнiсть
Компанiї.
Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Поправки уточнюють ключове визначення бiзнесу. 
У  колишньому визначеннi  пiд  бiзнесом розумiли  сукупнiсть  видiв  дiяльностi  та  активiв,  якi
можна  вести  та  якими  можна  управляти  з  метою  забезпечення  доходу  в  формi  дивiдендiв,
нижчих витрат або iнших економiчних вигiд безпосередньо iнвесторам або iншим власникам,
членам чи учасникам. За новим визначенням бiзнес - це iнтегрований набiр процесiв i активiв,
здатних до здiйснення i управлiння з метою надання товарiв або послуг клiєнтам, генерування
iнвестицiйного доходу (такого як дивiденди або вiдсотки) або генерування iншого доходу вiд
нормальної дiяльностi.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати,
дозволяється  дострокове  застосування.  Поправка  не  матиме  впливу  на  фiнансову  звiтнiсть
Компанiї.

6. Нематерiальнi активи
Лiцензiї та програмне забезпечення
2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Первiсна вартiсть:
На 1 сiчня  7'547 6`008
Надходження  1'092 1`541
Вибуття  (11) (2)
На 31 грудня 8'628 7`547
Амортизацiя та знецiнення:



На 1 сiчня  (6'220) (5`329)
Амортизацiя за рiк  (1'266) (893)
Вибуття  11 2
На 31 грудня (7'475) (6`220)
Чиста балансова вартiсть:
На 1 сiчня  1'327 679
На 31 грудня 1'153 1`327

7. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

На 1 сiчня  50'835 11`490
Надходження  296'716 263`265
Перекласифiковано до складу основних засобiв  (304'936) (224`306)
Резерв знецiнення  (2'746) 386
Вибуло  (63) -
На 31 грудня  39'806 50`835

8. Основнi засоби
Земля Будiвлi  Передавальне обладнання  Офiсне  обладнання
 Транспортнi засоби Активи з права користування Iншi основнi засоби

Разом
тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис.

грн тис. грн тис. грн тис. грн
Первiсна вартiсть або оцiнка:

На 1 сiчня 2018 року 74 193`060 1`549`993 19`398
81`686 - 496`264 2`340`475

Надходження - 3`368 198`612 994 1`760 -
18`031 222`765

Вибуття - (574) (3`515) (275) (1`249)
- (1`333) (6`946)

Дооцiнка 7 224`263 1`605`990 4`810 57`293
- 27`794 1`920`157



Уцiнка(9) (14`113) (379`495) (2`300) (1`320)
- (76`958) (474`195)

Виключення - (58`541) (519`020) (14`969)
(61`749) - (369`895) (1`024`174)

Рекласифiкацiя - 411 (411) - - -
- -

На 31 грудня 2018 року 72 347`874 2`452`154 7`658
76`421 - 93`903 2`978`082

Надходження -  10'872  257'936  3'143  9'306 
 7'658 25`720 314`635

Вибуття -  (126)  (8'160)  (226)  (3'030)
 (964) (665) (13`171)

Рекласифiкацiя -  517  (532) - - -
15 -

На 31 грудня 2019 року 72  359'137  2'701'398  10'575  
 82'697 6'694 118`973 3`279`546

Знос та знецiнення:

На 1 сiчня 2018 року - (63`580) (606`512) (16`648)
(63`948) - (450`701) (1`201`389)

Амортизацiя за рiк - (16`387) (189`663) (2`846)
(21`751) - (15`756) (246`403)

Вибуття - 219 738 221 1`078 - 1`149
3`405

Дооцiнка - - - - - - -
-

Уцiнка- 5`815 116`568 1`594 767 -
62`719 187`463

Виключення - 58`541 519`020 14`969 61`749 -
369`895 1`024`174

Рекласифiкацiя - (44) 44 - - -
- -

На 31 грудня 2018 року - (15`436) (159`805) (2`710)
(22`105) - (32`694) (232`750)

Амортизацiя за рiк -  (20'059)  (240'377)  (2'595)
 (23'384)  (1'532)  (19'321)  (307'268)

Вибуття -  37  1'676  138  1'866 -  447  
 4'164 

Рекласифiкацiя -  (96)  98 - - -
 (2)  - 

На 31 грудня 2019 року - (35'554) (398'408) (5'167)
(43'623) (1'532) (51'570) (535'854)

Чиста балансова вартiсть:

На 1 сiчня 2018 року  74  129'480  943'481  2'750 
17'738  -  45'563  1'139'086 
На 31 грудня 2018 року  72  332'438  2'292'349  4'948 

 54'316  -  61'209  2'745'332 
На 31 грудня 2019 року  72  323'583  2'302'990  5'408 

 39'074  5'162  67'403  2'743'692 
Переоцiнка основних засобiв



Станом на 31 березня 2018 року основнi засоби оцiненi незалежною професiйною компанiєю -
оцiнювачем  ТОВ "Консалтингова  група  "Сван  консалтинг"  (Київ,  Україна),  з  використанням
ринкової вартостi або амортизованої вартостi замiщення щодо тих виробничих активiв, для яких
не iснує активного ринку.
Активи, що переданi в якостi забезпечення
Власнi основнi засоби балансовою вартiстю приблизно 69`250тис. грн. (2018 р.: 1`369`319тис.
грн.)  були переданi  в заставу для забезпечення позик,  отриманих Компанiєю. Власнi  основнi
засоби були закладенi як забезпечення банкiвських кредитiв (див. Примiтку 22), але станом на
кiнець 2019 рокузначна частина об'єктiв  була виведена з  пiд застави в  зв'язку з  погашенням
зобов'язань по кредиту та майновим порукам. 
Активи з права користування
Станом  на  01  сiчня  2019  року  вскладi  основних  засобiв  вiдображенi  активи  з  права
користування, що являють собою договори оренди адмiнiстративних та виробничих будiвель та
споруд вiдповiдно до МСФЗ 16.
Зазначенi  договори  оренди  передбачають  автоматичну  пролонгацiю  строку  оренди,  тому
Компанiя здiйснювала розрахунок вартостi виходячи з перiоду 5 рокiв починаючи з 01.01.2019
року.
Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом.
Компанiя вирiшила не визнавати актив з права користування та оренднi зобов'язання до оренди
зi  строком 12  мiсяцiв  або  меньше,  та  оренди,  за  якою базовий актив  є  малоцiнним.  Також,
Компанiя  використала  модифiкований  ретроспективний  пiдхiд  для  переходу  на  МСФЗ  16,
тавикористала практичний прийом, який дозволяє не переоцiнювати, чи договiр є орендним, або
мiстить  оренду  на  дату  першого  застосування.  Порiвняльна  iнформацiя  за  2018  рiк  не
перераховувалась.
9. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi
Iнформацiя про iнвестицiй в асоцiйованi компанiї на звiтну дату:

Основна дiяльнiсть Країна реєстрацiї Частка володiння %
31-12-2019 31-12-2018

ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" (i) Електромонтажнi роботи Україна
66.35% 66.35%

ТОВ "Енерго-Спорт" (ii) Дiяльнiсть спортивних об'єктiв Україна
100.00% 100.00%

(i) ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя"
Кiровоградобленерго  належить  66.35%  частки  в  компанiї  ТОВ  "Кiровоградська  Генеруюча
Компанiя",  яка є  приватною компанiєю, що не  котується  на  ринку цiнних паперiв.  Компанiя
облiковує цi iнвестицiї за методом участi в капiталi. 
(ii) ТОВ "Енерго-Спорт"
ТОВ "Енерго-Спорт" є приватна компанiя що не котується на ринку цiнних паперiв. Станом на
кiнець 2019 та 2018 рокiв ПрАТ "Кiровоградобленерго" володiє 100% у капiталi ТОВ "Енерго-
Спорт" i облiковує цi iнвестицiї за методом участi в капiталi. Незважаючи на те, що Компанiя
контролює  ТОВ  "Енерго-Спорт",  Кiровоградобленерго  не  консолiдує  цю  iнвестицiю,  а
продовжує облiковувати її за методом участi в капiталi оскiльки це не призведе до будь-яких
суттєвих змiн у фiнансовiй звiтностi. Керiвництво Компанiї прийняло таке рiшення у зв'язку з
тим, що дiяльнiсть цiєї компанiї не пов'язана з основною дiяльностi Товариства.
Iнвестицiй в асоцiйованi компанiї у фiнансовiй звiтностi наведенi наступним чином:
Суми, визнанi в балансi таким чином: 31-12-2019 31-12-2018

тис. грн. тис. грн.
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя"  106'955 106`948
ТОВ "Енерго-Спорт"  2'966 2`925
Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств разом (рядок 1030)

109'921 109`873



Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати таким чином: 2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя"  7 80
ТОВ "Енерго-Спорт"  41 (26)
Дохiд (витрати) вiд участi в капiталi (рядки 2200+2255) 48 54

Зведена фiнансова iнформацiя кожного асоцiйованого пiдприємства
Зведений звiт про фiнансовий стан:

ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" ТОВ "Енерго-Спорт" Разом
31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 31-

12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис.

грн. тис. грн.
Активи
Грошi та їх еквiваленти  19  61  462  366  481 

 427 
Iншi оборотнi активи (за винятком грошей та їх еквiвалентiв)  157'896  135'838  

 121  103  158'017  135'941 
Оборотнi активи разом  157'915  135'899  583  469 

 158'498  136'368 
Необоротнi активи разом  3'295  25'345  2'395  2'545  5'690

 27'890 
Зобов'язання 
Поточнi  фiнансовi  зобов'язання  (за  винятком  кредиторської  заборгованостi  та  забезпечення)

- - - - - -
Iншi поточнi зобов'язання (у тому числi кредиторська заборгованiсть та забезпечення)  (6)

 (25)  (12)  (1)  (18)  (26)
Поточнi зобов'язання разом  (6)  (25)  (12)  (1)  (18)

 (26)
Довгостроковi  фiнансовi  зобов'язання  (за  винятком  кредиторської  заборгованостi  та
забезпечення)- - - - - -
Iншi  довгостроковi  зобов'язання  (у  тому  числi  кредиторська заборгованiсть  та  забезпечення)

 (6)  (31)  -  (88)  (6)  (119)
Довгостроковi зобов'язання разом  (6)  (31)  -  (88)  (6)

 (119)
Чистi активи  161'198  161'188  2'966  2'925  164'164  

 164'113 
9. Довгостроковi  фiнансовi  iнвестицiї,  якi  облiковуються  за  методом  участi  в  капiталi
(продовження)
Зведений звiт про фiнансовi результати (сукупний дохiд):

ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" ТОВ "Енерго-Спорт" Разом
2019 р. 2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019

р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис.

грн. тис. грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  -  -  696  

 624  696  624 
Знос та амортизацiя  -  -  (150)  (191)  (150)  (191)
Дохiд вiд вiдсоткiв  190'294  64'923 
190'294  64'923 



Витрати на вiдсотки  (190'282)  (64'781)  (496)  (459)
(190'778)  (65'240)
(Витрати) / дохiд з податку на прибуток  (2)  (22)  (9)

 (11)  (22)
Чистий прибуток (збиток) за перiод  10  120  41  (26)

 51  94 
Iнший сукупний дохiд  -  -  -  -  - 

 - 
Сукупний дохiд  10  120  41  (26)  51  94 

Зiставлення зведеної фiнансової iнформацiї з балансовою вартiстю частки участi у асоцiйованих
пiдприємствах

ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" ТОВ "Енерго-Спорт" Разом
2019 р. 2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019

р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис.

грн. тис. грн.
Чистi активи на 1 сiчня  161'188  161'068  2'925  2'951 

 164'113  164'019 
Чистий прибуток (збиток) за перiод  10  120  41  (26)

 51  94 
Iнший сукупний дохiд - - - - -

-
Дивiденди, отриманi вiд асоцiйованої компанiї - - - -

- -
Чистi активи на 31 грудня  161'198  161'188  2'966  2'925 

 164'164  164'113 
Частка у чистих активах асоцiйованого пiдприємства (%) 66'35% 66'35%

100'00% 100'00%
Балансова вартiсть iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство  106'955  106'948  

 2'966  2'925  109'921  109'873 

10. Поточнi фiнансовi iнвестицiї
31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки:

Iнвестицiйнi сертифiкати - 157`827
Дольовi фiнансовi iнструменти iї - 23`898
Борговi фiнансовi iнструменти iїi  2'467 -
Iншi фiнансовi iнвестицiї разом  2'467 181`725
Поточнi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1160)  2'467 181`725
Iншi фiнансовi iнвестицiї разом 2'467 181`725

(i) Iнвестицiйнi сертифiкати
Iнвестицiйнi сертифiкати складаються з безпроцентних iнвестицiйних сертифiкатiв, якi вiльно
торгуються  на  ринку  цiнних  паперiв.  Вони,  починаючи  з  1  сiчня  2018  року, оцiнюються  за
справедливою  вартiстю  через  прибутки  або  збитки.  В  груднi  2019  року  компанiя  здiйснила
продаж всього пакету цих цiнних паперiв за 161 842 тис. грн.

(ii) Дольовi фiнансовi iнструменти



Акцiї, що котируються на ринку цiнних паперiв починаючи з 1 сiчня 2018 року, оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибутки або збитки. Вони складаються з акцiй ПАТ "Пiвденна
генеруюча компанiя", частка володiння 1.99% (2018 р.: 1.99%). В лютому 2019 року компанiя
здiйснила продаж всього пакету акцiй за 23 946 тис. грн.

(iii) Борговi фiнансовi iнструменти
Вiдсотковi  облiгацiї,  що  не  мають  обiгу  на  фондових  бiржах,  оцiнюються  за  справедливою
вартiстю  через  прибутки  або  збитки.  Вони  складаються  з  облiгацiйТОВ  "Нова  фiнансова
компанiя" з вiдсотковою ставкою 18%. На протязi 2019 року було придбано облiгацiй на суму 16
551 тис. грн. та продано на суму 14 425 тис. грн..
11. Довгострокова дебiторська заборгованiсть

31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Реструктуризована дебiторська заборгованiсть, загальна сума  2'489  3'684 
Неамортизований дисконт  (657)  (1'155)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (рядок 1040)  1'832  2'529 
12. Запаси

31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Матерiали для передавального обладнання  12'604  14'999 
Запаснi частини до виробничого обладнання  9'159  8'899 
Паливо  4'275  2'537 
Iнше  2'878  5'958 
Запаси разом (рядок 1100)  28'916  32'393 
13. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги

31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами (Примiтка37)
 1'195  1'283 
Торговельна дебiторська заборгованiсть  75'151  209'879 
Iнша дебiторська заборгованiсть  8'732  2'693 
Резерв очiкуваних кредитних збиткiв  (71'646)  (96'062)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги разом(рядок 1125)
13'432  117'793 
В середньому, контрактний термiн погашення дебiторської заборгованостi складає 30 днiв.

13. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги(продовження)
Рух резерву очiкуваних кредитних збиткiв, що являє собою зменшення корисностi дебiторської
заборгованостi, є таким:

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

На 1 сiчня  (96'062)  (41'383)
Змiна облiкової полiтики  -  (48'384)
Списано за рiк  6'295  205 
Нараховано за рiк  18'121  (6'500)
На 31 грудня  (71'646)  (96'062)

Нижче  наведено  iнформацiю  про  вплив  кредитного  ризику  на  дебiторську  заборгованiсть
Компанiї за допомогою матрицi резервування:



Загальна балансова вартiсть до знецiнення Балансова вартiсть до знецiнення
<365 днiв  Очiкуваний коефiцiєнт знецiнення <365 днiв  Резерв  очiкуваних
кредитних збиткiв <365 днiв  Балансова вартiсть до знецiнення >365 днiв

Очiкуваний коефiцiєнт знецiнення >365 днiв Резерв  очiкуваних  кредитних  збиткiв
>365 днiв Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис.
грн тис. грн тис. грн тис. грн
Групи заборгованостi:

За активну електроенергiю 70'901 - - - 70'901
100% 70'901  - 

За реактивну електроенергiю 1'406 1'371 6'92% 95 35
100% 35  1'276 

За розподiл електроенергiї 2'844 2'844 1'20% 34 -
- -  2'810 

Iнша 9'927 9'792 4'55% 446 135 100% 135
 9'346 

Разом на 31.12.2019р. 85'078 14'007 575 71'071
71'071 13'432

Загальна балансова вартiсть до знецiнення Балансова вартiсть до знецiнення
<365 днiв  Очiкуваний коефiцiєнт знецiнення <365 днiв  Резерв  очiкуваних
кредитних збиткiв <365 днiв  Балансова вартiсть до знецiнення >365 днiв

Очiкуваний коефiцiєнт знецiнення >365 днiв Резерв  очiкуваних  кредитних  збиткiв
>365 днiв Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис.
грн тис. грн тис. грн тис. грн
Групизаборгованостi:

За активну електроенергiю 204'484 144'687 22'39%
32'400 59'797 100% 59'797  112'287 

За реактивну електроенергiю 3'697 1'894 31'06% 588
1'803 100% 1'803  1'306 

За розподiл електроенергiї - - - - -
- - -

Iнша 5'674 5'379 21'93% 1'180 295 100% 295
 4'199 

Разом на 31.12.2018р. 213'855 151'960 34'167
61'895 61'895 117'793

Аналiз знецiнення здiйснюється на кожну звiтну дату, використовуючи матрицю резервування
для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв. Ставки резервування базуються на днях прострочки,
для  групування  рiзних   клiєнтiв  iз  подiбними  моделями  збиткiв.  Розрахунок  вiдображає
результат зваженої ймовiрностi, та об?рунтованої iнформацiї, яка є в наявностi, на звiтну дату
про минулi подiї,  поточнi умови та прогнози щодо майбутнiх економiчних умов. Як правило,
торгова дебiторська заборгованiсть списується, якщо термiн прострочення дорiвнює три роки.
Максимальна  сума кредитного ризику на  звiтну  дату -  це  балансова вартiсть  кожного класу
фiнансових активiв.



14. Грошi та їх еквiваленти
До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних
рахунках  в  банках  та  короткостроковi  високолiквiднi  фiнансовi  iнвестицiї,  якi  вiльно
конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни
вартостi. Щодо грошових коштiв на звiтнi дати вiдсутнi будь-якi обмеження або обтяження.

31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Рахунки в банках  37'272  49'912 
Грошовi кошти на розподiльчих рахунках (i)  -  295 
Грошi та їх еквiваленти разом(рядок 1165)  37'272  50'207 
(i) Обмеження щодо використання грошей на розподiльчих рахунках
Компанiя  здiйснює  дiяльнiсть  на  ринку,  що  регулюється  державою  в  особi  НКРЕ  КП.  До
31.12.2018  року  для  контролю  виконання  зобов'язань  Компанiї  перед  ДП  "Енергоринок"  за
придбану  електроенергiю,  всi  кошти  вiд  споживачiв  за  активну  електроенергiю  надходили
виключно  на  розподiльчi  рахунки.  При  вiдсутностi  простроченої  заборгованостi  перед  ДП
"Енергоринок", всi кошти, що надходили вiд споживачiв, перераховувались на поточний рахунок.
Починаючи з 01.01.2019 року Компанiя не зобов'язана здiйснювати розрахунки через розподiльчi
рахунки в зв'язку зi змiною виду дiяльностi. Обмеження щодо використання грошових коштiв на
рахунках компанiї на звiтну дату вiдсутнi.

15. Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активискладаються з нереалiзованого податкового кредиту з ПДВ в сумi 4`181 тис.
грн. (2018 р.: 27`338 тис. грн.).
16. Зареєстрований (пайовий) капiтал
Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю сплачений - простi акцiї (номiнальна
вартiсть):

Кiлькiсть акцiй Номiнальна вартiсть однiєї акцiї Зареєстрований
(пайовий) капiтал

тис. штук грн. тис. грн.
На 1 сiчня 2018 року 119`376 0.25 29`844
Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року - - -
На 31 грудня 2018 року 119`376 0.25 29`844
Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року - - -
На 31 грудня 2019 року 119`376 0.25 29`844

Структура акцiонерного капiталу Компанiї станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв представлена
таким чином:

31-12-2019 31-12-2018
Кiлькiсть акцiй Частка володiння Кiлькiсть акцiй
Частка володiння
тис. штук % тис. штук %

VS Energy International N.V. 99`079 82.997% 99`079 82.997%
Iншi юридичнi та фiзичнi особи 20`297 17.003% 20`297 17.003%

119`376 100.000% 119`376 100.000%
Всi  акцiї  мають  номiнальну  вартiсть  0.25  гривнi.  Тримачi  простих  акцiй  мають  право  на
отримання  дивiдендiв  по мiрi  їх  оголошення,  а  також мають  право одного голосу на  акцiю.
Дивiденди акцiонерам оголошуються i затверджуються на щорiчних зборах акцiонерiв.

17. Капiтал у дооцiнках



Рух капiталу у дооцiнках за 2019 та 2018 роки (рядок 1405):
Фонд переоцiнки основних засобiв Фонд справедливої вартостi фiнансових активiв
 Разом
тис. грн. тис. грн. тис. грн.

На 1 сiчня 2018 року 234`530 (3`975) 230`555
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 1`895`201 - 1`895`201
Вплив податку на прибуток вiд переоцiнки необоротних активiв (341`136) -

(341`136)
Рекласифiкацiя фiнансових iнструментiв - 4`849 4`849
Вплив податку на прибуток вiд рекласифiкацiї фiнансових iнструментiв - (873)

(873)
Використання дооцiнки необоротних активiв (147`219) - (147`219)
На 31 грудня 2018 року 1`641`376 1 1`641`377
Використання дооцiнки необоротних активiв  (203'174) -  (203'174)
На 31 грудня 2019 року  1'438'202 1  1'438'203 
18. Додатковий капiтал
У  складi  додаткового  капiталу  Компанiя  вiдображає  вплив  гiперiнфляцiї  (Примiтка  3.1).
Додатковiй капiтал сформовано за рахунок нерозподiленого прибутку та складає 102`060 тис.
грн. (2018 р.: 102`060 тис. грн.).
19. Резервний капiтал
Згiдно зi  статутом Компанiя створює резервний капiтал у розмiрi  не менше нiж 15 вiдсоткiв
статутного капiталу. Формування резервного капiталу вiдбувалося шляхом щорiчних вiдрахувань
вiд  чистого  прибутку  Компанiї  або  за  рахунок  нерозподiленого  прибутку. Резервний  капiтал
створено  для  збiльшення  статутного  капiталу,  погашення  заборгованостi  у  разi  лiквiдацiї
Компанiй тощо. Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий резервний фонд,
не пiдлягає розподiлу мiж акцiонерами Компанiї.
Резервний капiтал складає 4`481 тис. грн. (2018 р.: 4`481 тис. грн.).
20. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Рух нерозподiленого прибутку(рядок 1420)

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Залишок на 1 сiчня  118'425 327`711
Змiна облiкової полiтики  - (53`233)
Виплати власникам (дивiденди)  - (12`872)
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод  116'840 (290`400)
Використання дооцiнки необоротних активiв  203'174 147`219
Залишок на 31 грудня 438'439 118`425
Дивiденди
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Компанiї, якi вiдбулися 02 квiтня 2019 року, затверджено
рiчний звiт Товариства за 2018 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний
капiтал,  звiт  про  рух  грошових  коштiв,  примiтки  до  звiту).  Дивiденди  за  2018  рiк  не
розподiлялись. 

2019 р. 2018 р.
Оголошенi i виплаченi дивiденди по звичайних акцiях: тис. грн. тис. грн.
Остаточнi дивiденди за 2011 р.: 0.81гривнi на акцiю - 7`891
Остаточнi дивiденди за 2017 р.: 0.11гривнi на акцiю - 12`872
Оголошенi i виплаченi дивiденди разом - 20`763
Запропонованi до затвердження на рiчних зборах акцiонерiв (не визнанi як зобов'язання на 31
грудня):
Остаточнi дивiденди за 2019 р.: не оголошенi (2018 р.: 0.00 гривнi на акцiю) - -



Промiжнi дивiденди за 2019 та 2018 роки не виплачувалися. До рiчних зборiв акцiонерiв не було
запропоновано дивiденди до виплати (станом на 31.12.2019 року не визнавалися зобов'язання).

21. Оренднi зобов'язання
Оренднi зобов'язання представленi нижче:

31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Довгостроковi (рядок 1515) 3'343 -
Короткостроковi (рядок 1610) 1'820 -
Всього орендних зобов'язань 5'163 -

22. Короткостроковi кредити банкiв
Ефективна ставка Строк погашення 31-12-2019 31-12-2018
% тис. грн. тис. грн.

Банкiвський кредит на суму 14`900`000 USD до 31.03.2018-12%; 
з 01.04.2018 - 9% 01-04-2019 - 412`555
Короткостроковi кредити банкiв разом (рядок 1600) -

412`555
Банкiвський  кредит  отриманий  03-06-2011  року  вiд  ПАТ "Сбербанк  Росiї".  Зобов'язання  по
кредиту булипогашенi 1 квiтня 2019 року.Основнi  засоби балансовою вартiстю 1`369`319тис.
грн. були виведенi з пiд застави пiсля погашення заборгованостi по кредиту.

23. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками електроенергiї  9'712  84'973 
Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та пiдрядниками  5'329 
78'054 
Кредиторська заборгованiсть з постачальниками за транзит електроенергiї  329  192 
Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками основних засобiв  8'391  1'561
Iнша кредиторська заборгованiсть  424  439 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги разом (рядок 1615)
24'185  165'219 
24. Зобов'язання перед бюджетом

31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Податок на прибуток до сплати  7'769  1'671 
Єдиний соцiальний податок до сплати  4'396  2'461 
ПДВ до сплати  11'829  11'696 
Податок з доходу фiзичних осiб до сплати 3'562  2'402 
Мiсцевi податки до сплати  787  1'430 
Зобов'язання перед бюджетом разом(рядки 1620+1625)  28'343  19'660 

25. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками
31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Заборгованiсть по дивiдендам перед пов'язаними сторонами (Примiтка 37)
 19'296  19'296 
Заборгованiсть по дивiдендам третiм особам  3'247  3'282 



Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками разом (рядок 1640)
22'543  22'578 

26. Поточнi забезпечення
Рух забезпечення витрат персоналу за 2019 та 2018 роки (рядок 1660):

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Залишок на 1 сiчня  58'344  44'749 
Нараховано за рiк  47'382  47'838 
Використано у звiтному роцi  (48'032)  (34'243)
Залишок на 31 грудня  57'694  58'344 
27. Iншi поточнi зобов'язання

31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Облiгацiї (i)  125'266  125'347 
Позики вiд пов'язаних сторiн та iнших пiдприємств (ii) 228'190  - 
Вiдсотки до сплати  2'634  74'758 
Податкове зобов'язання з ПДВ за касовим методом  11'118  31'497 
Iнша кредиторська заборгованiсть  1'012  907 
Iншi поточнi зобов'язання разом (рядок 1690)  368'220  232'509 
(i) Облiгацiї
На звiтну дату Компанiя виступає емiтентом облiгацiй серiй А i  С. У звiтi заборгованiсть по
облiгацiях  представлена  в  складi  короткострокових  зобов'язань,  оскiльки  власники  облiгацiй
можуть скористатися правом на оферту (щорiчну подачу облiгацiй емiтенту для їх дострокового
викупу). У звiтному перiодi Компанiя розмiщення та викупувласних облiгацiй не здiйснювала
(2018 р. - розмiстила 12`371 штук).

Ефективна ставка Строк погашення 31-12-2019 31-12-2018
% тис. грн. тис. грн.

Облiгацiї серiї А 17.50%-18% 28-08-2025  5'111  5'130 
Облiгацiї серiї С 14.50%-17% 23-03-2022  120'155  120'217 
Облiгацiї разом  125'266  125'347 
Облiгацiї серiї А
Загальна iнформацiя - У 2005 роцi Компанiя емiтувала 5`000 простих iменних облiгацiй серiї А
номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i датою погашення 7 вересня 2015 року. В зв'язку з
закiнченням термiну в 2015 роцi було прийнято рiшення про подовження термiну обiгу облiгацiй
серiї А до 28 серпня 2025 року. Виплата вiдсоткiв здiйснюється чотири рази на рiк протягом
термiну обiгу облiгацiй. Для виплат звiтного перiоду вiдсоткова ставка становила 17.50%-18%
рiчних.Забезпечення - Випуск облiгацiй Компанiї серiї А забезпечений договором поруки з ПАТ
"Українська iновацiйно-фiнансова компанiя" вiд 23 червня 2005 року, згiдно якого поручитель
зобов'язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй та в повному обсязi вiдповiдати за
виконання емiтентом зобов'язань перед власниками облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний договiр.
Облiгацiї серiї С
Загальна iнформацiя - У вереснi 2017 року Компанiя випустила 120`000 штук облiгацiй серiї С
номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i термiном обiгу до 23 березня 2022 року. В зв'язку з
закiнченням термiну обiгу облiгацiй серiї  В у вереснi  2017 року було прийнято рiшення про
конвертацiю 120`000 штук облiгацiй серiї В номiнальною вартiстю 1`000 гривень в 120`000 штук
облiгацiй  серiї  С  за  номiнальною  вартiстю  1`000  гривень  за  штуку.  Виплата  вiдсоткiв
здiйснюється чотири рази на рiк протягом термiну обiгу облiгацiй. Для виплат звiтного перiоду
вiдсоткова ставка становила 14.50%-17% рiчних.Забезпечення - Випуск облiгацiй Компанiї серiї
С забезпечений договором поруки з ПрАТ "Пiвденна генеруюча компанiя" вiд 25 травня 2017
року, згiдно якого поручитель зобов'язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй та в



повному обсязi вiдповiдати за виконання емiтентом зобов'язань перед власниками облiгацiй, якi
укладуть вiдповiдний договiр.
(ii) Позики вiд пов'язаних сторiн та iнших пiдприємств
Загальна iнформацiя - У квiтнi 2019 року Компанiя отримала позику в розмiрi 13'700 тис. доларiв
США, яка була використана для погашення зобов'язань по кредиту ПАТ "Сбербанк Росiї".  В
вереснi 2019 року по договору переведення боргу вiдбулась змiна кредитора на ТОВ "ВС Груп
менеджмент", яка є пов'язаною стороною для Компанiї. В груднi 2019 року Товариство здiйснила
часткове погашення боргу перед ТОВ "ВС Груп менеджмент" на суму  7'855 тис. доларiв США.
Станом на  31  грудня  2019  року  залишок  заборгованостi  пов'язанiй  сторонi  склав  5'845  тис.
доларiв США.
1  квiтня  2019  року по  договору вiдступлення  права  грошової  вимоги  ТОВ "Нова фiнансова
компанiя"погасила заборгованiсть ПрАТ "Кiровоградобленерго" перед ПАТ "Сбербанк Росiї" по
кредиту в розмiрi 1'280 тис. доларiв США та вiдсоткам в розмiрi 2'509 тис. доларiв США. Станом
на 31 грудня 2019 року Товариство має заборгованiсть перед  ТОВ "Нова фiнансова компанiя",
яка не є пов'язаною стороною, в розмiрi 3'789 тис. доларiв США.

Ефективна ставка Строк погашення 31-12-2019 31-12-2018
% тис. грн. тис. грн.

Позики вiд пов'язаних сторiн на суму 5'845 тис. доларiв США
0,00% 31-08-2020  138'435  - 

Позики вiд iнших пiдприємств на суму 3'789 тис. доларiв США
0,00% 01-04-2019  89'755  - 

Позики разом:  228'190  - 
28. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Дохiд вiд договорiв з клiєнтами
Нижче наведена деталiзована iнформацiя про дохiд Компанiї за договорами з покупцями:

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Дохiд вiд продажу електроенергiї юридичним особам  -  1'548'508 
Дохiд вiд продажу електроенергiї фiзичним особам  -  803'984 
Дохiд вiд транзиту електроенергiї  -  38'121 
Дохiд вiд продажу електроенергiї на балансуючому ринку  12'452  - 
Дохiд вiд послуг з розподiлу електроенергiї  1'209'428  - 
Дохiд вiд надання послуг  178'031  156'319 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї разом (рядок 2000)  1'399'911  2'546'932 
Дохiд вiд продажу електроенергiї
Компанiя визнає дохiд вiд продажу електроенергiї,  коли вона задовольняє зобов'язання щодо
виконання, передаючи електроенергiю клiєнтовi. Дохiд визнається помiсячно за методом оцiнки
за результатом. Компанiя  застосовує практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi на яку
Компанiя має право виставити рахунок на основi узгодженихобсягiв поставленої електроенергiї.
Доходи вiд транзиту електроенергiї
Компанiя визнає дохiд вiд послуг з передачi (транзиту) електроенергiї, коли вона задовольняє
зобов'язання щодо виконання, надаючи послуги з передачi (транзиту) електроенергiї клiєнтовi.
Дохiд визнається помiсячно за методом оцiнки за результатом. Компанiя  застосовує практичний
прийом щодо визнання доходiв у сумi на яку Компанiя має право виставити рахунок на основi
узгодженої кiлькостi переданих кiловат часiв.
Доходи вiд розподiлу електроенергiї
Компанiя визнає дохiд вiд послуг з розподiлу електроенергiї, коли вона задовольняє зобов'язання
щодо  виконання,  надаючи  послуги  з  розподiлу  електроенергiї  клiєнтовi.  Дохiд  визнається
помiсячно за методом оцiнки за результатом. Компанiя  застосовує практичний прийом щодо
визнання доходiв у сумi на яку Компанiя має право виставити рахунок на основi  узгодженої
кiлькостi переданих кiловат часiв.



Дохiд вiд надання послуг
Дохiд  вiд  надання  послуг  визнається  в  момент  пiдписання  акту  виконаних  робiт  (наданих
послуг) вiдповiдно до умов договору та обсягiв наданих послуг.
29. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
За  рiк,  що  закiнчився  31  грудня,  собiвартiсть  реалiзованої  продукцiї  (товарiв,  робiт, послуг)
включала:

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Електроенергiя  (346'321)  (1'728'129)
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування  (414'147)  (352'090)
Знос та амортизацiя  (304'038)  (244'710)
Матерiальнi затрати  (124'099)  (136'136)
Витрати на послуги  (70'863)  (58'226)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) разом (рядок 2050)  (1'259'468)

 (2'519'291)
30. Адмiнiстративнi витрати

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування  (65'449)  (55'880)
Професiйнi послуги  (2'929)  (3'035)
Знос i амортизацiя  (4'234)  (2'335)
Оренда будiвель  (138)  (2'209)
Офiсне приладдя та матерiали  (1'862)  (2'517)
Послуги банкiв  (1'581)  (1'408)
Iншi адмiнiстративнi витрати  (435)  (515)
Адмiнiстративнi витрати разом (рядок 2130)  (76'628)  (67'899)
31. Iншi операцiйнi доходи (витрати)

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Отриманi штрафи, пенi, неустойки  (1'392)  6'690 
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, запасiв  3'433  3'278 
Дохiд вiд операцiйної оренди  3'224  2'392 
Вiдсотки банка на залишки на рахунках  1'688  2'191 
Вiдшкодування ранiше списаних активiв  2'333  595 
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi  214  118 
Доходи (витрати) вiд операцiйних курсових рiзниц  68'078  6'638 
Витрати на соцiально-культурнi заходи  (274)  (3'034)
Резерв кредитних збиткiв дебiторської заборгованостi  18'121  (6'500)
Резерв знецiнення запасiв  (1'473)  (165)
Благодiйна допомога (170)  (528)
Виплати по колективному договору  (197)  (1'155)
Iншi доходи (витрати) операцiйної дiяльностi  4'082  181 
Iншi операцiйнi доходи (витрати) разом(рядки 2120+2180)  97'667  10'701 
32. Iншi доходи (витрати)

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Дохiд вiд безкоштовно отриманих основних засобiв  3'132  586 
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй  4'403  113 
Списання основних засобiв  (8'113)  (4'026)
Резерв знецiнення необоротних активiв  (2'746)  387 
Переоцiнка основних засобiв  -  (261'777)



Переоцiнка цiнних паперiв  -  (3'454)
Iнше  8'629  3'500 
Iншi доходи (витрати) разом (рядки 2240+2270)  5'305  (264'671)
33. Фiнансовi доходи (витрати)

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Вiдсотки за банкiвськими кредитами  (9'167)  (40'162)
Вiдсотки за облiгацiями  (21'930)  (17'474)
Вiдсотковi витрати разом  (31'097)  (57'636)
Амортизацiя дисконту з довгострокової заборгованостi  498  595 
Вiдсотки за депозитами отриманi  2'097  171 
Вiдсотки за облiгацiями отриманi  592  - 
Вiдсотки по орендi  (1'296)  - 
Модифiкацiя договорiв оренди  706  - 
Дивiденди отриманi  36  35 
Iншi фiнансовi доходи (витрати)  39  (67)
Фiнансовi доходи (витрати) разом (рядок 2250)  (28'425)  (56'902)
34. Податок на прибуток
Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Витрати з поточного податку на прибуток  61'170  17'822 
Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному роцi  (39'600)
(78'498)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300)  21'570  (60'676)

Взаємозв'язок мiж витратами (доходом) з  податку на прибуток та бухгалтерським прибутком,
помноженим на ставку податку на прибуток, що дiє в Українi, за 2019 та 2018 рр..

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування  138'410  (351'076)
Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (2018 р.: 18%)  24'914 
(63'194)
(Використанi) податковi збитки, по яких не визнаний вiдстрочений податковий актив  -  

 (158)
Витрати (доходи), що не впливають на податкову базу  (3'344)  2'676 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300)  21'570  (60'676)

Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний в iншому сукупному доходi
Вiдстрочений податок на прибуток,  пов'язаний зi  статтями,  якi  вiдносяться безпосередньо до
складу iншого сукупного доходу протягом року:

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Основнi засоби  -  341'136 
Фiнансовi активи  -  873 
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом (рядок 2455)  - 
342'009 

Вiдстрочений податок на прибуток у балансi (звiтi про фiнансовий стан):
31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.



Вiдстроченi податковi активи (рядок 1045)  -  - 
Вiдстроченi податковi зобов'язання (рядок 1500)  (262'603)  (302'204)
Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання)  (262'603)  (302'204)

Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток за 2019 рiк вiдноситься до таких статей:

1 сiчня 2019р. Вiдображено у складi прибутку або збитку Вiдображено
у складi iншого сукупного доходу 31 грудня 
2019 р.

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Основнi засоби  (302'203)  39'600  -  (262'603)
Разом  (302'203)  39'600  -  (262'603)

Вiдстрочений податок на прибуток за 2018 рiк вiдноситься до таких статей:
1 сiчня 2018 р. Вiдображено  у  складi  прибутку  або  збитку
Вiдображено у складi iншого сукупного доходу 31 грудня 

2018 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Основнi засоби  (39'620)  78'553  (341'136)
 (302'203)

Фiнансовi активи  873  -  (873)  - 
Забезпечення  54  (54)  -  - 
Разом  (38'693)  78'498  (342'009)  (302'203)

35. Розкриття  компонентiв  iншого  сукупного  доходу  згiдно  з  МСБО  (IAS)  1  "Подання
фiнансової звiтностi"

2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн.

Iнший сукупний дохiд, що не пiдлягає перекласифiкацiї до складу прибутку або збитку:

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв -  1'895'201 
Вплив податку на прибуток вiд переоцiнки необоротних активiв -  (341'136)
Вплив податку на прибуток вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв -  (873)
Чистий iнший сукупний дохiд, що не пiдлягає перекласифiкацiї до складу прибутку або збитку

 -  1'553'192 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування (рядок 2460)  - 1'553'192 

36. Умовнi i контрактнi зобов'язання
Загальнi умови функцiонування
У 2019 роцi українська гривня була порiвняно стабiльною по вiдношенню до основних свiтових
валют, що позитивно впливає на розвиток української економiки. Завдячуючи стабiлiзацiйним та
стимуляцiйним  заходам,  якi  приймаються  Урядом  України  з  метою  пiдтримки  банкiвського
сектору i забезпечення лiквiдностi українських банкiв та компанiй, iснують позитивнi очiкування
вiдносно   розширення  доступу  до  джерел  капiталу, а  також зниження  вартостi  капiталу  для
Компанiї  та  її  контрагентiв,  що  може  позитивно  вплинути  на  фiнансовий  стан,  результати
дiяльностi та економiчнi перспективи Компанiї.
Зважаючи на вищезазначене, керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для



пiдтримки стiйкостi та використання всiх наявних можливостей для розвитку бiзнесу Компанiї в
нинiшнiх умовах.
Загальна iнформацiя 
В  енергетичному  секторi  тривають  процеси  суттєвої  реструктуризацiї  та  реформування,
майбутнiй  напрямок  i  наслiдки  яких  у  цей  час  невiдомi.  Можливi  реформи  полiтики
встановлення  тарифiв,  погашення  державними  органiзацiями  заборгованостi  за  електричну
енергiю  та  реструктуризацiя  енергетичної  галузi  можуть  здiйснювати  iстотний  вплив  на
пiдприємства цiєї галузi. У зв'язку з невизначенiстю щодо можливих змiн у цьому секторi, у цей
час неможливо оцiнити потенцiйний вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi
Компанiї.
Соцiальнi зобов'язання
Компанiя пiдписала зi своїми працiвниками колективний договiр. За умовами такого договору
Компанiя  має  зобов'язання  щодо  здiйснення  своїм  працiвникам  певних  виплат  у  зв'язку  iз
соцiальним  забезпеченням,  сума  яких  може  змiнюватися  з  року  в  рiк.  Резерв  пiд  такi
зобов'язання не  враховується  у фiнансовiй  звiтностi  Компанiї,  оскiльки керiвництво не  може
достовiрно оцiнити суму майбутнiх виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням.
Страхування
Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту,
поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Компанiя не має
повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення
зобов'язань  перед  третьою  стороною  щодо  пошкодження  майна  або  нанесення  шкоди
навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями Компанiї.
До тих пiр, поки Компанiя не отримає адекватного страхового покриття, iснує ризик того, що
втрата або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть
та фiнансовий стан Компанiї.
Судовi процеси 
У ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя є об'єктом судових позовiв i претензiй. Коли
ризик  вибуття  ресурсiв,  пов'язаний  iз  такими  судовими  позовами  i  претензiями,  вважався
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Компанiя вiдповiдним чином
включала такi вибуття до звiту про фiнансовi результати. Якщо керiвництво Компанiї оцiнює
ризик вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена,
Компанiя не створює резерву пiд умовнi зобов'язання. Такi умовнi зобов'язання вiдображаються
у цiй фiнансовiй звiтностi. Цi умовнi зобов'язання можуть реалiзуватись у майбутньому, якщо
вибуття ресурсiв стане можливим. Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя не нараховувала
умовнi зобов'язання у складi iнших поточних зобов'язань вiдсутнi (2018: вiдсутнi).

36. Умовнi i контрактнi зобов'язання(продовження)
Поруки
На звiтну дату у Компанiї є наступнi виданi поруки та застави:
" майновапорукащодо кредитного договору не пов'язаноїсторони насуму1 787 тисяч євро
(балансова вартiстьзакладенихосновнихзасобiвна 31 грудня 2019р. склала58 745 тисяч гривень);
" фiнансовапоруканаповнийрозмiрзобов'язаньза кредитним договором не пов'язаноїсторони
насуму41 100 тисячгривень;
" фiнансовапоруканаповнийрозмiрзобов'язаньза кредитним договоромне пов'язаноїсторони
насуму20 000 тисячгривень;
" фiнансовапоруканаповнийрозмiрзобов'язаньза кредитним договоромне пов'язаноїсторони
насуму 65 000 тисяч гривень;
" фiнансова  порука  на  повний  розмiр  зобов'язань  за  кредитним  договором  не
пов'язаноїсторони на суму 60 000 тисяч гривень;
" фiнансова  порука  на  повний  розмiр  зобов'язань  за  кредитним  договором  не



пов'язаноїсторони на суму 65 000 тисяч гривень;
" фiнансова  порука  на  повний  розмiр  зобов'язань  за  кредитним  договором  не
пов'язаноїсторони на суму 75 000 тисяч гривень.

Оподаткування 
У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють
все  бiльшу  увагу  дiловим  колам.  Зважаючи  на  це,  закони  i  постанови,  що  впливають  на
дiяльнiсть  пiдприємств,  продовжують  стрiмко  змiнюватися.  Цi  змiни  характеризуються
незадовiльним  складанням  законопроектiв,  неоднозначними  трактуваннями  i  арбiтражним
застосуванням з боку держави.
Зокрема, податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом
уповноваженi застосовувати надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Хоча,
на думку Компанiї, вона належним чином вiдобразила податковi зобов'язання в облiку, виходячи
зi  своєї  iнтерпретацiї  податкового  законодавства,  вищезазначенi  факти  можуть  створювати
податковi ризики для Компанiї.
Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя виступає як орендар
Мiнiмальна орендна плата майбутнiх перiодiв за договорами оренди станом на 31 грудня:

31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Протягом одного року -  2'627 
Понад одного року, але не бiльше п'яти рокiв -  - 
Понад п'ять рокiв  -  5'330 
Разом -  7'957 

37. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) ПрАТ "Кiровоградобленерго"
Кiнцевими бенефiцiарними власниками ПрАТ "Кiровоградобленерго" є фiзичнi особи:
4 Панi Марина Ярославська громадянка Нiмеччини;
4 Пан Вiлiс Дамбiнс громадянин Латвiї;
4 Пан Валтс Вiгантс громадянин Латвiї;
4 Пан Артурс Альтбергс громадянин Латвiї;
4 Пан Олег Сiзерман громадянин Нiмеччини.
Операцiй  мiж  кiнцевими  власниками  i  ПрАТ "Кiровоградобленерго"  за  фiнансовий  рiк  не
вiдбувалось (2018 р.: нуль грн..). Залишки в розрахунках на кiнець звiтного року вiдсутнi (2018
р .: нуль грн..)
Холдингова компанiя
VS  Energy  International  N.V.  (Нiдерланди)  є  материнською  органiзацiєю  для  ПрАТ
"Кiровоградобленерго".В звiтному роцi виплачено дивiденди у сумi 0,00 тис. грн.. (2018-18 459
тис. грн..)
Асоцiйованi компанiї
ТОВ  "Кiровоградська  генеруюча  компанiя"  є  асоцiйованою  компанiєю  ПрАТ
"Кiровоградобленерго"  в  якiй  Компанiя  володiє  66.35%  частки  у  чистих  активах  (2018  р.:
66.35%).
ТОВ "Енерго-Спорт" є асоцiйованою компанiєю ПрАТ "Кiровоградобленерго" в якiй Компанiя
володiє 100% частки у чистих активах (2018 р.: 100%).
Операцiї та залишки зпов'язаними сторонами
Наведена  нижче  таблиця  мiстить  iнформацiю  про  загальнi  суми  операцiй  з  пов'язаними
сторонами за 2019 та 2018 роки. 

Продажi пов'язаним сторонам Покупки у пов'язаних сторiн
2019 р. 2018 р. 2019 р. 2018 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.



Материнська компанiя:
VS Energy International N.V. (Нiдерланди)  -  -  -  - 
Асоцiйованi компанiї:
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя"  5  5  -  - 
ТОВ "Енерго-Спорт"- - 10 10
Iншi пов'язанi сторони:
   ТОВ "ВС Енерджi iнтернейшнл Україна" 10'020 - -
   Iншi пов'язанi сторони -  453  14'385  14'872 

Залишки в розрахунках мiж Компанiєю i пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi
нижче:

Заборгованiсть пов'язаних сторiн Заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Материнська компанiя:
VS Energy International N.V. (Нiдерланди)  -  -  19'296 
19'296 
Асоцiйованi компанiї:
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя"  -  - -  - 
ТОВ "Енерго-Спорт" -  88 -  - 
Iншi пов'язанi сторони:
ТОВ "ВС Груп менеджмент" - -  138'435  -
Iншi пов'язанi сторони  1'195  1'195 58'510  105'717 

Операцiї зi зв'язаними сторонами проводились на умовах, якi не обов'язково є доступними для
сторiн, якi не є зв'язаними. Залишки в розрахунках зi зв'язаними сторонами нiчим не забезпеченi,
є безпроцентними, i будуть погашенi грошовими коштами.
Операцiї з провiдним управлiнським персоналом
Винагорода ключовому управлiнському персоналу за рiк,  що закiнчився 31 грудня 2019 р.,  з
врахуванням  суми  нарахувань  на  заробiтну  плату,  склала  17`340  тис.  грн.,  i  включена  в
адмiнiстративнi витрати (2018 р.: 15`188тис. грн.). Компанiя не застосовує винагород у формi
опцiонiв  на придбання акцiй для керiвникiв  та  не має зобов'язань з  пенсiйного забезпечення
перед колишнiми або теперiшнiми членами Правлiння i Наглядової ради.

38. Полiтика управлiння ризиками
Компанiя вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими
ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики i торговельну та iншу
кредиторську заборгованiсть.  Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування
операцiй Компанiї для пiдтримки її дiяльностi. Фiнансовими активами, якими володiє Компанiя,
є  торговельна  та  iнша дебiторська заборгованiсть  i  грошовi  кошти.  Компанiя  також утримує
доступнi для продажу iнвестицiї.

38. Полiтика управлiння ризиками(продовження)
Категорiї фiнансових iнструментiв
Станом на  31 грудня 2019 року:

31-12-2019
Примiтка тис. грн.

Фiнансовi активи
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю:
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 11



 1'832 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 13

 13'432 
Грошi та їх еквiваленти 14

 37'272 
Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки:

Борговi фiнансовi iнструменти 10
 2'467 

Фiнансовi зобов'язання
Зобов'язання  що облiковуються за амортизованою вартiстю:
Короткостроковi кредити банкiв 22

 - 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 23

 24'185 
Облiгацiї 27

 125'266 
   Позики вiд пов'язаних сторiн та iнших пiдприємств 27 228'190
Вiдсотки до сплати 27

 2'634 
Iнша кредиторська заборгованiсть 27

 1'012 

Станом на  31 грудня 2018 року:
31-12-2018

Примiтка тис. грн.
Фiнансовi активи
Позики та дебiторська заборгованiсть:
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  2'529 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 13

 117'793 
Грошi та їх еквiваленти 14

 50'207 
Фiнансовi активи, наявнi для продажу:
Iнвестицiйнi сертифiкати 10

 157'827 
Дольовi фiнансовi iнструменти 10

 23'898 
Фiнансовi зобов'язання
Зобов'язання  що облiковуються за амортизованою вартiстю:
Короткостроковi кредити банкiв 22

 412'555 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 23

 165'219 
Облiгацiї 27

 125'347 
Вiдсотки до сплати 27

 74'758 
Iнша кредиторська заборгованiсть 27

 907 



Кредитний ризик 
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у
Компанiї пов'язаних iз цим збиткiв.
Компанiя схильна до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської заборгованостi,
а також iнших фiнансових активiв.
Компанiя  структурує  рiвень  свого  кредитного  ризику  шляхом  встановлення  лiмiтiв  на
максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв.  Однак, лiмiти щодо
рiвня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв.
Ринковий ризик
Ринковий  ризик  -  це  ризик  того,  що  справедлива  вартiсть  майбутнiх  грошових  потокiв  за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають
в себе чотири типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на
товари та iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. Фiнансовi
iнструменти, пiдданi ринкового ризику включають в себе кредити та позики, а також фiнансовi
активи, доступнi для продажу.

38. Полiтика управлiння ризиками(продовження)
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових
потокiв  за  фiнансовим  iнструментом  коливатиметься  зважаючи  змiн  ринкових  процентних
ставок.  Ризик  змiни  ринкових  процентних  ставок  вiдноситься  до  боргових  зобов'язаннях
Компанiї  з  плаваючою  процентною  ставкою.  Компанiя  управляє  ризиком  змiни  процентних
ставок, використовуючи кредити i позики з фiксованою процентною ставкою.
Валютний ризик
Валютний  ризик  -  це  ризик  того,  що  справедлива  вартiсть  майбутнiх  грошових  потокiв  за
фiнансовим  iнструментом  коливатиметься  внаслiдок  змiн  у  валютних  курсах.  Схильнiсть
Компанiї до ризику змiни валютних курсiв обумовлена банкiвськими кредитами номiнованими у
доларах США.
Балансова вартiсть деномiнованих в iноземнiй валютi грошових активiв та зобов'язань Компанiї
станом на звiтну дату представлена наступним чином:

Активи Зобов'язання
31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Долари США  -  -  228'190  418'202 

Аналiз чутливостi до валютного ризику.
Компанiя в основному схильна до ризику змiни курсу долара США.
У таблицi нижче представленi данi про можливий вплив пiдвищення або зниження української
гривнi  на  5% по  вiдношенню до  вiдповiдних  валют. Аналiз  чутливостi  до  ризику  розглядає
тiльки залишки по грошовим статтям, вираженим в iноземнiй валютi, та коригує перерахунок
цих залишкiв на звiтну дату за умови 5-вiдсоткового змiни курсiв валют.

31-12-2019 31-12-2018
Збiльшення / зменшення Вплив на прибуток до оподаткування
Збiльшення / зменшення Вплив на прибуток до оподаткування
% тис. грн. % тис. грн.

Змiна валютного курсу долара США 5%  (11'410) 5%
(20'910)
Змiна валютного курсу долара США -5%  11'410 -5%
20'910 



Ризик лiквiдностi 
Пiдхiд  керiвництва  Компанiї  до  вирiшення  проблем  лiквiдностi  ?рунтується  на  ефективному
здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному
капiталi.
Компанiя  здiйснює  контроль  ризику  нестачi  грошових  коштiв  шляхом  планування  поточної
лiквiдностi.  За  допомогою  цього  iнструменту  аналiзуються  термiни  платежiв,  пов'язаних  з
фiнансовими  iнвестицiями  та  фiнансовими  активами  (наприклад,  дебiторська  заборгованiсть,
iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.Метою
Компанiї  є  пiдтримка  балансу  мiж  безперервнiстю  фiнансування  i  гнучкiстю  шляхом
використання банкiвських овердрафтiв, банкiвських кредитiв, векселiв.
Нижче  наведена  iнформацiя  щодо  договiрних  недисконтованих  платежiв  за  фiнансовими
зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань.
31-12-2019 Менше 
6 мiсяцiв 6 мiсяцiв - 
1рiк 1 рiк - 
5 рокiв Бiльше 
5 рокiв Разом

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис.
грн.
Позики вiд пов'язаних сторiн та iнших пiдприємств 89'755  138'435 -

- 228'190
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  24'185 -

- -  24'185 
Облiгацiї  - 125'266 - -  125'266 
Вiдсотки до сплати  2'634 - - -  2'634 
Iнша кредиторська заборгованiсть  1'012 - - -  1'012
Разом  117'586 125'266 - -  381'287 

38. Полiтика управлiння ризиками(продовження)
31-12-2018 Менше 
6 мiсяцiв 6 мiсяцiв - 
1рiк 1 рiк - 
5 рокiв Бiльше 
5 рокiв Разом

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис.
грн.
Короткостроковi кредити банкiв  412'555  -  -  - 

 412'555 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  165'219  -  

 -  -  165'219 
Облiгацiї  - 125'347 - -  125'347 
Вiдсотки до сплати  74'758  -  -  -  74'758 
Iнша кредиторська заборгованiсть  907  -  -  -  907 
Разом  653'439 125'347 - -  778'786 

Ризик концентрацiї бiзнесу
Основна господарська дiяльнiсть Компанiї зосереджена на територiї Українi. Законодавство, що



впливає на дiяльнiсть компанiй в  Українi,  схильне до частих змiн.  Внаслiдок цього активи i
дiяльнiсть  Компанiї  можуть  бути  схильнi  до  ризику у  разi  негативних  змiн  у  полiтичному i
дiловому середовищi.
Управлiння капiталом
Компанiя здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi Компанiї в
осяжному майбутньому i  одночасної максимiзацiї  прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї
спiввiдношення  позикових  i  власних  коштiв.Компанiя  здiйснює  контроль  капiталу,
використовуючи  спiввiдношення  власних  i  позикових  коштiв,  яке  розраховується  шляхом
дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу. У чисту заборгованiсть включаються кредити i
позики, торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та їх
еквiвалентiв.
Спiввiдношення позикових i власних коштiв на звiтну дату представлено наступним чином:

31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн.

Короткостроковi кредити банкiв  -  412'555 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  24'185 
165'219 
Облiгацiї  125'266  125'347 
Позики вiд пов'язаних сторiн та iнших пiдприємств 228'190  - 
Вiдсотки до сплати  2'634  74'758 
Iнша кредиторська заборгованiсть  1'012  907 
За вирахуванням грошей та їх еквiвалентiв  (37'272)  (50'207)
Чистi позиковi кошти  344'015  728'579 
Власний капiтал  2'013'027  1'896'187 
Спiввiдношення чистих позикових коштiв до власного капiталу 17% 38%
39. Оцiнка за справедливою вартiстю
В  таблицi  нижче  представлена  iєрархiя  джерел  оцiнок  справедливої  вартостi  активiв  та
зобов'язань Компанiї за справедливою вартiстю.

Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2019 року
Оцiнка справедливої вартостi з використанням

Разом Котирувань на активних ринках 
(Рiвень 1) Значнi спостережуванi вихiднi данi 
(Рiвень 2) Значнi неспостережуванi вихiднi данi 
(Рiвень 3)

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю:
Основнi засоби, що облiковуються за моделлю переоцiнки  2'743'692  - 

 2'743'692  - 
Борговi фiнансовi iнструменти  2'467  2'467 
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  1'832  -  1'832  - 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  13'432  -  

 13'432  - 
Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  24'185  -  

 24'185  - 
Облiгацiї  125'266  -  125'266  - 
Вiдсотки до сплати 2'634  - 2'634  - 
Позики вiд пов'язаних сторiн та iнших пiдприємств 228'190

228'190



Iнша кредиторська заборгованiсть  1'012  -  1'012  - 

Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2018 року
Оцiнка справедливої вартостi з використанням

Разом Котирувань на активних ринках 
(Рiвень 1) Значнi спостережуванi вихiднi данi 
(Рiвень 2) Значнi неспостережуванi вихiднi данi 
(Рiвень 3)

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю:
Основнi засоби, що облiковуються за моделлю переоцiнки  2'745'332  - 

 2'745'332  - 
Iнвестицiйнi сертифiкати  157'827  -  157'827  - 
Дольовi фiнансовi iнструменти  23'898  -  23'898  - 
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  2'529  -  2'529  - 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  117'793  -  

 117'793  - 
Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається
Короткостроковi кредити банкiв  412'555  -  412'555  - 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  165'219  -  

 165'219  - 
Облiгацiї  125'347  -  125'347  - 
Вiдсотки до сплати  74'758  -  74'758  - 
Iнша кредиторська заборгованiсть  907  -  907  - 
За  звiтний  перiод  переведення  мiж  Рiвнем  1  та  Рiвнем  2  джерел  справедливої  вартостi  не
здiйснювались.
40. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї мiстять грошовi кошти, фiнансовi активи,
дебiторську i кредиторську заборгованостi, облiгацiї, векселi та позики. Облiкова полiтика щодо
їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих примiток. 
Протягом  звiтного  перiоду  Компанiя  не  використовувала  жодних  фiнансових  деривативiв,
процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Нижче  наведене  порiвняння  балансової  та  справедливої  вартостi  фiнансових  iнструментiв
Компанiї, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями.

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть *
31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Фiнансовi активи
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  1'832  2'529  1'832  2'529
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  13'432 
117'793  13'432  117'793 
Iнвестицiйнi сертифiкати  -  157'827  -  157'827 
Дольовi фiнансовi iнструменти  -  23'898  -  23'898 
Борговi фiнансовi iнструменти  2'467  -  2'467  - 
Разом  15'264  302'047  15'264  302'047 
Фiнансовi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв  -  412'555  -  412'555 
Позики вiд пов'язаних сторiн та iнших пiдприємств 228'190  - 

228'190  - 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  24'185 



165'219  24'185  165'219 
Облiгацiї  125'266  125'347  125'266  125'347 
Вiдсотки до сплати  2'634  74'758  2'634  74'758 
Iнша кредиторська заборгованiсть  1'012  907  1'012  907 
Разом  381'287  778'786  381'287  778'786 

41. Змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю
Коротко-строковi позики Короткостроковi кредити банкiв Облiгацiї 
Вiдсотки до сплати  Заборгованiсть по дивiдендам  Разом  зобов'язання

вiд фiнансової дiяльностi
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис.  грн.

тис. грн.
На 1 сiчня 2018 року  -  418'202  112'782  71'990 
30'469  633'443 
Рух коштiв  -  -  12'646  (53'876)  (20'711)

 (61'941)
Негрошовi потоки  - 
Нарахування дивiдендiв  12'820 

 12'820 
Змiна валютних курсiв  (5'647)  -  (992)  - 

 (6'639)
Списання премiї по облiгацiям  -  -  (81)  -  - 

 (81)
Нарахованi вiдсотки  -  -  -  57'636  - 
57'636 
На 31 грудня 2018 року  -  412'555  125'347  74'758 

 22'578  635'238 
Рух коштiв  184'782  (370'588)  -  (33'697)  (35)

 (219'538)
Негрошовi потоки  - 
Переведення боргу  103'105  (34'828)  (68'277)

 - 
Утримання податкiв  -  -  -  (3)  -  (3)
Змiна валютних курсiв  (59'697)  (7'139)  -  (1'244)

 -  (68'080)
Списання премiї по облiгацiям  -  -  (81)  -  - 

 (81)
Нарахованi вiдсотки  -  -  -  31'097  - 
31'097 
На 31 грудня 2019 року  228'190  -  125'266  2'634 
22'543  378'633 
42. Подiї пiсля звiтної дати
Не  iснує  подiй,  що  вiдбулися  пiсля  закiнчення  перiоду,  якi  вимагають  коригування  сум  у
фiнансовiй звiтностi або у примiтках до неї. Ми не маємо жодних планiв чи намiрiв, якi могли б
суттєво вплинути на балансову вартiсть або класифiкацiю активiв та зобов'язань.

У  зв'язку  зi  свiтовою  пандемiєю  коронавiрусної  хвороби  (COVID-19)  та  запровадженням
Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю
її подальшого поширення в Українi, повiдомляємо наступне:
-  управлiнський  персонал  Компанiї  наразi  оцiнює  додатковi  ризики  дiяльностi  суб'єктiв
господарювання  в  енергетичнiй  галузi  України  та  їх  можливий  вплив  на  безперервнiсть



дiяльностi Компанiї;
- очiкується, що повний вплив може бути вагомим, але його неможливо вимiряти чи оцiнити на
даний час з певним ступiнем достовiрностi.



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

фірмою)
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РСМ
УКРАЇНА"

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності

3 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити

обов'язковий аудит фінансової
звітності

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи)

21500646

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

м. Київ, 04080, вул.
Нижньоюркiвська, буд. 47

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності

0084

6 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

номер: 302/4, дата: 30.10.2014

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

з 01.01.2019 по 31.12.2019

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки)

02 - із застереженням

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Припущення щодо функцiонування
компанiї в найближчому

майбутньому
Ми звертаємо увагу на примiтку 2

до фiнансової звiтностi, у якiй
зазначається, що за рiк, що

закiнчився 31 грудня 2019 року,
Компанiя  отримала чистий

прибуток в сумi 116`840 тис. грн.
(2018: 290`400 тис. грн. чистого

збитку). Також, станом на 31 грудня
2019 р. поточнi зобов'язання

Компанiї перевищують її поточнi
активи на 617`431 тис. грн. (2018:

711`505 тис. грн.). Також
зазначається, що подальший
негативний розвиток подiй у

полiтичних, макроекономiчних
умовах та/або умовах зовнiшньої

торгiвлi може i далi негативно
впливати на фiнансовий стан та
результати дiяльностi Компанiї у
такий спосiб, що наразi не може

бути визначений.



Крiм того, звертаємо увагу на
примiтку 36 до фiнансової звiтностi,

в якiй розкривається iнформацiя
щодо зобов'язань Компанiї на звiтну

датуза наданими
майновоюпорукоющодо кредитного

договору непов'язаної сторони в
розмiрi 58 745 тисяч гривень та

фiнансовими поруками,що
забезпечують повний розмiр
зобов'язань за кредитними

договорами непов'язаних сторiнна
суму 326 100 тисяч гривень.  

Нашу думку щодоцього питання не
було модифiковано.

Подiї пiсля звiтної дати
Звертаємо увагу на примiтку 42 до

фiнансової звiтностi, в якiй
розкривається iнформацiя про те,

що у
зв'язку зi свiтовою пандемiєю

коронавiрусної хвороби (COVID-19)
та запровадженням Кабiнетом

Мiнiстрiв України карантинних та
обмежувальних заходiв,

спрямованих на протидiю її
подальшого поширення в Українi,
управлiнський персонал Компанiї

наразi оцiнює додатковi ризики
дiяльностi суб'єктiв господарювання
в енергетичнiй галузi України та їх
можливий вплив на безперервнiсть 
дiяльностi Компанiї; очiкується, що
повний вплив може бути вагомим,
але його неможливо вимiряти чи
оцiнити на даний час з певним
ступенем достовiрностi. Нашу

думку щодо цього питання не було
модифiковано.

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 149/06, дата: 11.02.2019
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 02.01.2020, дата

закінчення: 21.04.2020
12 Дата аудиторського звіту 21.04.2020
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн
661 200,00

14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА



Акцiонерам та Наглядовiй радi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Думка iз застереженням

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"(далi -Компанiя), що складається з балансу (звiту 
про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про 
сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та звiту про власний 
капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до рiчної фiнансової звiтностi, 
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки 
iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в 
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2019 року, їїфiнансовi 
результати iгрошовiпотоки за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки iз застереженням

За результатами аудиту фiнансової звiтностi Компанiї за 2018 рiк у Звiтi незалежного аудитора 
вiд 29березня 2019 року iншим аудитором була висловлена думкаiз застереженням, для 
висловлення якої слугувало наступне: 

"Пiдготовка консолiдованої звiтностi. Компанiя не готує консолiдовану звiтнiсть та вiдображає 
iнвестицiї у дочернi компанiї (дивисьПримiтку 10) згiдно методу участi в капiталi, що є 
порушенням МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансовазвiтнiсть" та ст. 12 п.1 Закону. В наслiдок 
цього порушення станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiвфiнансовi iнвестицiї Компанiї 
заниженi на 53219 тис грн. (2017 - 54149 тис. грн) та грошовi коштизаниженi на 61 тис грн. 
(2017 - 92 тис. грн), зобов'язання заниженi на 56 тисяч грн. (2017 - 42 тис.грн), непороздiлений 
прибуток завищений на 80 тис. грн. та неконтрольована частка участiдорiвнювала 53898 тисяч 
грн. (2017 - 54199 тис. грн), фiнансовий результат звiтного рокузавищений на 594 тисяч грн.

Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Для розрахунку резерву на очiкуванi кредитнi 
збитки (дивись Примiтку 14) в зв'язку ззастосуванням МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 
Компанiя використовувала недостаньооб?рунтовану або надмiрно узагальнену iнформацiю 
стосовно минулих подiй, поточних умов тапрогнозiв майбутнiх економiчних умов та не 
використовувала часову вартiсть коштiв для розрахункуймовiрної суми кредитних збиткiв. Ми 
не мали можливостi визначити ефект впливу даноговiдхилення на активи та власний капiтал 
Компанiї станом на 01 сiчня 2018 року та 31 грудня 2018року, а також на чистий збиток за 2018
рiк.".

За 2019 рiк Компанiя також не пiдготувала консолiдовану фiнансову звiтнiстьта вiдобразила 
iнвестицiї у дочiрнi компанiї (примiтка9 до фiнансової звiтностi) згiдно з методом участi в 
капiталi, що є порушенням вимог МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Внаслiдок 
цього порушення станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв активи Компанiї заниженi на 54 
267тисяч гривень та 54 297 тисяч гривень вiдповiдно, а невизнана у звiтi про фiнансовий стан 
неконтрольована частка участi склала 54 246 тисяч гривень та 54 243 тисячi гривень станом на 



31 грудня 2019 та 2018 рокiв вiдповiдно. 

У зв'язку з тим, що нас було призначено аудиторами пiсля проведення Компанiєю 
iнвентаризацiї запасiв i за допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в 
наявностi та кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2019 року, якi вiдображенi в звiтi про 
фiнансовий стан у сумi28916 тисяч гривень,ми не могли визначити, чи iснує потреба в будь-
яких коригуваннях запасiв, вiдображених чи невiдображених в облiку, а також вiдповiдних 
статей, що входять до складу звiту про сукупнийдохiд, звiту про власний капiтал та звiту про 
рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.

Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено уроздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї 
згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українiдо нашого аудиту фiнансової звiтностi, а 
саме: з вимогами Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв 
етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 
цих вимог. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 

Пояснювальний параграф

Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому

Ми звертаємо увагу на примiтку 2 до фiнансової звiтностi, у якiй зазначається, що за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2019 року,  Компанiя  отримала чистий прибуток в сумi 116`840 тис. грн. 
(2018: 290`400 тис. грн. чистого збитку). Також, станом на 31 грудня 2019 р. поточнi 
зобов'язання Компанiї перевищують її поточнi активи на 617`431 тис. грн. (2018: 711`505 тис. 
грн.). Також зазначається, що подальший негативний розвиток подiй у полiтичних, 
макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати 
на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї у такий спосiб, що наразi не може бути 
визначений.

Крiм того, звертаємо увагу на примiтку 36 до фiнансової звiтностi, в якiй розкривається 
iнформацiя щодо зобов'язань Компанiї на звiтну датуза наданими майновоюпорукоющодо 
кредитного договору непов'язаної сторони в розмiрi 58 745 тисяч гривень та фiнансовими 
поруками,що забезпечують повний розмiр зобов'язань за кредитними договорами непов'язаних
сторiнна суму 326 100 тисяч гривень.  

Нашу думку щодоцього питання не було модифiковано.

Подiї пiсля звiтної дати

Звертаємо увагу на примiтку 42 до фiнансової звiтностi, в якiй розкривається iнформацiя про 
те, що у
зв'язку зi свiтовою пандемiєю коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадженням 
Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на 
протидiю її подальшого поширення в Українi, управлiнський персонал Компанiї наразi оцiнює 
додатковi ризики дiяльностi суб'єктiв господарювання в енергетичнiй галузi України та їх 
можливий вплив на безперервнiсть 



дiяльностi Компанiї; очiкується, що повний вплив може бути вагомим, але його неможливо 
вимiряти чи оцiнити на даний час з певним ступенем достовiрностi. Нашу думку щодо цього 
питання не було модифiковано.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi Компанiїза поточний перiод. Цi 
питання розглядались нами у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та 
враховувалось при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань. 

Повнота i своєчаснiсть визнання доходiв вiд основної дiяльностi

Повнота i своєчаснiсть визнання доходiв вiд основної дiяльностi є ключовим питанням аудиту 
з огляду на їх суттєве значення у фiнансовiй звiтностi Компанiї (примiтка 28до фiнансової 
звiтностi). Основною дiяльнiстю Компанiї є надання юридичним особам послуг з розподiлу 
електроенергiї,крiм того, Компанiя надає супутнi послугиклiєнтам, якими є фiзичнi та 
юридичнi особи.

Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 15 "Виручка за договорами з 
клiєнтами" (надалi - МСФЗ15)для облiку доходiв, що виникають за договорами з клiєнтами, 
застосовується модель, що мiстить п'ять етапiв i вимагає визнання доходу в сумi, що 
вiдображає вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу цих 
послуг. МСФЗ 15 вимагає застосовувати судження i враховувати всi доречнi факти i обставини 
на усiх етапах моделi визнання доходiв.

Основою нашого пiдходу задля зниження ризику суттєвих викривлень при визнаннi доходiв 
Компанiї  було тестування внутрiшнього контролю, аналiз вiдповiдної IТ-системи, проведення 
аналiтичних процедур, детальне тестування операцiй та залишкiв i тестування журнальних 
проводок. Ми проаналiзували розкриття вiдповiдної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 
Компанiї.

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активамита фiнансовими зобов'язаннями

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активамита наданими фiнансовими 
зобов'язаннями, а саме:фiнансовими поруками на повний розмiр зобов'язань за кредитними 
договорами iнших осiб, є ключовим питанням аудиту з огляду на обсяг зазначених операцiй в 
дiяльностi Компанiї(примiтки 10, 11, 13, 36до фiнансової звiтностi), а також з огляду на те, що 
за вказаними активними операцiями Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 9 "Фiнансовi 
Iнструменти" (далi - МСФЗ 9)при визнаннi очiкуваних кредитних збиткiввимагаєзастосовувати
професiйнiсудження та оцiнки. Професiйнi судження управлiнського персоналу Компанiї 
використовуються для побудови сценарного аналiзу з використанням не тiльки iнформацiї про 
минулi подiї, поточнi умови, а й прогнози майбутнiх економiчних умов, що може призвести до 
рiзного рiвня очiкуваних кредитних збиткiв. 

Нашi аудиторськi процедури включали аналiз методологiї Компанiї для визначення значного 
зростання кредитного ризику та виявлення ознак зменшення корисностi, яка 
використовувалась задля вiдображення резервiв у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог 
МСФЗ 9, та перевiрку алгоритму застосування вхiдних даних для оцiнки очiкуваних 
кредитних збиткiв. Ми аналiзували методологiю та данi, що використовувалися в рамках 



застосованих моделей, на предмет їх доречностi та вiдповiдностi, а основнi припущення, що 
були застосованi - на предмет об?рунтованостi. А також ми оцiнили, чи є адекватним 
розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.

Операцiї з пов'язаними сторонами

Компанiя контролюється холдингом, до якого входять i iншi компанiї - оператори розподiлу 
електроенергiї, якi можуть здiйснювати суттєвi операцiї як мiж собою, так i з холдинговою 
компанiєю. Вiдповiдно, повнота вiдображення операцiй з пов'язаними сторонами в фiнансовiй 
звiтностi та їх оцiнка мають суттєве значення при проведеннi нами аудиту фiнансової звiтностi
звiтного перiоду (примiтки 25, 27, 37 до фiнансової звiтностi). 

Ми отримали вiд керiвництва компанiї лист-пiдтвердження перелiку пов'язаних сторiн та 
провели аналiз отриманої iнформацiї на повноту включення усiх компанiй, якi можуть бути 
визнанi пов'язаними сторонами. Ми також провели аналiз операцiй з особами, розкритими 
управлiнським персоналом Компанiї як пов'язанi, i зiставили їх з даними, наведеними в 
фiнансовiй звiтностi.

Розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов'язань

Ми визначили оцiнку справедливої вартостi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, що 
розкривається у фiнансовiй звiтностi, як ключове питання аудиту внаслiдок застосованих 
Компанiєю суджень щодо оцiнки справедливої вартостi, а також внаслiдок значущостi таких 
активiв та зобов'язань уфiнансової звiтностi Компанiї. Станом на 31 грудня 2019 року та 31 
грудня 2018 року справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, що 
облiковуються за амортизованою вартiстю, розкрита у примiтках39 та 40 до фiнансової 
звiтностi. Цi фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, а також фiнансовi активи за 
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший скупний дохiд класифiковано за 
2-м рiвнем iєрархiї справедливої вартостi, оскiльки Компанiя вважає, що їх справедлива 
вартiсть визначалася виходячи зi скоригованих котирувань на активному ринку. Судження 
щодо використання вхiдних даних можуть призводити до рiзної класифiкацiї за рiвнями 
iєрархiї справедливої вартостi та сум справедливої вартостi.

Ми отримали розумiння припущень, що використовувалися управлiнським персоналом 
Компанiї для оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, 
здiйснили незалежну оцiнку фiнансових активiв та зобов'язань, виходячи з експертного 
судження наших спецiалiстiв з оцiнки на основi загальнодоступних ринкових даних, та 
порiвняли їх з розкриттям вiдповiдної iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi 
Компанiї.

Оцiнка справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв на балансi Компанiї 

Оцiнка справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв на балансi Компанiї є ключовим 
питанням аудиту з огляду на суттєвiсть залишкiв за операцiями з цими активами в балансi 
Компанiї (примiтки 7, 8 до фiнансової звiтностi). Крiм того,для визначення переоцiненої та 
справедливої вартостi зазначених активiв станом на 31 березня2018 року Компанiя 
використала оцiнки незалежних експертiв, якi базуються на певних припущеннях та 
суб'єктивних судженнях. Зважаючи на вiдсутнiсть iнформацiї з вiдкритих джерел про 
укладення угод щодо купiвлi-продажу об'єктiв нерухомого майна, у тому числi, цiлiсних 
майнових комплексiв, подiбних до тих, що перебувають у складi основних засобiв на балансi 
Компанiї, а також на особливостi застосованих пiдходiв до оцiнки, це може призвести до 



суттєвих розбiжностей в оцiнках. 

Нашi аудиторськi процедури стосовно оцiнки справедливої вартостi основних засобiв на 
балансi Компанiї включали оцiнку компетентностi залучених фахiвцiв з оцiнки; аналiз 
iнформацiї, отриманої вiд управлiнського персоналу Компанiї на нашi запити, аналiз наявної 
ринкової iнформацiї та порiвняння її з даними Компанiї. Ми залучили наших фахiвцiв у сферi 
оцiнки нерухомостi для проведення аналiзу методологiї, застосованих припущень та перевiрки
здiйснених розрахункiв. 

Iнформацiя щодо оцiнки справедливої вартостi основних засобiв на балансi Компанiї та впливу
вiд її змiн на фiнансовi показники дiяльностi розкрита упримiтках 7, 8 та 39 до фiнансової 
звiтностi Компанiї.

Iнша iнформацiя

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 
складається з:
- Звiту про управлiння, який складений Компанiєю на пiдставi вимог Закону України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та який не є фiнансовою звiтнiстю
Компанiї та не мiстить нашого Звiту незалежного аудитора щодо неї. Наша думка щодо 
фiнансової звiтностi не поширюється на Звiт про управлiння i ми не робимо висновок з будь-
яким рiвнем впевненостi щодо цього Звiту про управлiння на дату цього Звiту незалежного 
аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 
ознайомлення зi Звiтом про управлiння та розгляд, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Звiтом
про управлiння та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, 
або чи Звiт про управлiння має вигляд такого, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення у Звiтi про 
управлiння, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. За виключенням впливу на розкриття 
iнформацiї у Звiтi про управлiння питань, зазначених в Основi для думки iз застереженням 
цього Звiту, ми не виявили таких фактiв по результатах ознайомлення зi Звiтом про управлiння,
якi потрiбно було б включити до цього Звiту незалежного аудитора;
- Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, яка має формуватися Компанiєю на пiдставi 
вимог статей 40 та 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та яка не є 
фiнансовою звiтнiстю Товариства та не мiстить нашого Звiту аудитора щодо неї. Рiчна 
iнформацiя емiтента цiнних паперiвбуде затверджена пiсля дати нашого Звiту. Наша думка 
щодо фiнансової звiтностi не поширюється на Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв i ми 
не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї Рiчної iнформацiї емiтента 
цiнних паперiв. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 
ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та розгляд, чи iснує суттєва 
невiдповiднiсть мiж Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та фiнансовою звiтнiстю або
нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи Рiчна iнформацiя емiтента цiнних 
паперiв має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Рiчною 
iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве 
викривлення, ми будемо зобов'язанi повiдомити про цей факт тих, кого надiлено найвищими 
повноваженнями.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Компанiї та Наглядової ради за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової 



звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При 
складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за 
оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи,
де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм 
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, 
що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї;
" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом Компанiї; 
" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
Компанiї припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, 
на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чиiснує суттєва невизначенiсть 
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiїпродовжити 
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такiрозкриття iнформацiї є 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть 
примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 



будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, заяву, що ми виконали 
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi 
питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 
також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 
звiтностi звiтногоперiоду, тобто тi, якi були ключовими. Ми описуємо цi питання в своєму 
Звiтi незалежногоаудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 
(Закон України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 
року №2258-VIII)

Iнформацiя у цьому роздiлi Звiту незалежного аудитора надається у вiдповiдностi допунктiв 3 
та 4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21
грудня 2017 року №2258-VIII.

Нас було призначено для проведення обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi 
Компанiїрiшенням Наглядової ради вiд 23 грудня 2019 року; загальна тривалiсть виконання 
аудиторського завдання становить один фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.

Аудиторськi оцiнки

Твердження про iдентифiкацiю та оцiнку нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 
аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора.

Опис та оцiнка ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

Пiд час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фiнансової звiтностi Компанiї 
супроводжується високим аудиторським ризиком, складовими якого є: бiзнес-ризикКомпанiї та
притаманний йому облiковий ризик. Iнформацiя щодо оцiнки ризикiв суттєвого викривлення 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi внаслiдок шахрайства наведена у пiдроздiлi "Основнi 
застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi" 
цьогороздiлунашого Звiту незалежного аудитора нижче. 

За нашими аудиторськими оцiнками бiзнес-ризик полягав у:
- фiнансових ризиках, притаманних дiяльностi Компанiї;
- операцiйних ризиках та ризиках загрози iнформацiйнiй безпецi;  
- ринкових ризиках та економiчної та полiтичної невизначеностi, результат якої залежить 
вiд подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Компанiї.

Облiковий ризикпiд час аудиту нами iдентифiкувався як пiдвищений у питаннях, якi описанi у 
роздiлi "Ключовi питання аудиту" нашого Звiту незалежного аудитора.



Посилання на iнформацiю у фiнансовiй звiтностi для опису та оцiнки ризику суттєвого 
викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi

Опис бiзнес-ризикунаведений у примiтцi 2 до фiнансової звiтностi. 
Опис облiкового ризику наведений у роздiлi "Ключовi питання аудиту".

Опис заходiв, вжитих для врегулювання iдентифiкованих ризикiв суттєвого викривлення 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi

На пiдстав iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 
звiтностi ми провели наступнi аудиторськi процедури:
- пiдвищили рiвень професiйного скептицизму (тобто, пiдвищили уважнiсть до 
документацiї та необхiднiсть у пiдтвердженнi пояснень чи заяв управлiнського персоналу 
Компанiї);
- призначили вiдповiдного до цих обставин персонал для виконання обов'язкового аудиту,
у тому числi, у вiдповiдностi до керiвництва з аудиту RSMInternationalбуло призначено другого
партнера iз завдання та контролера якостi виконання завдання;
- збiльшили обсяг вибiрки та обсяг проведених процедур аналiтичного огляду;
- дослiджували чи були наявнi iстотнi i/чи незвичнi операцiї, що вiдбулися близько перед 
закiнченням року та на початку наступного року;
- оцiнилиприйнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованостi облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, зроблених управлiнським 
персоналом Компанiї;
- здiйснили оцiнку загального подання, структури та змiсту фiнансової звiтностi включно
з розкриттями iнформацiї, а також того, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного їх вiдображення;
- проаналiзували висновок щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
Компанiї припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку на 
основi отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював 
перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансової звiтностi;
- проаналiзувалиiнформацiю про те, чиiснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов,
якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. 

Основнi застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства.Вiдповiдно до вимог МСА 
240 пiд час планування аудиту ми розглядали схильнiсть Компанiї до шахрайства, з 
урахуванням бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i 
пiдтримуваних управлiнським персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань, 
вiдображених в бухгалтерському облiку. 

Пiд час планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу Компанiї
щодо наявностi у нього iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки шахрайства, якi 
мали мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке має вплив на Компанiю. У вiдповiдь на такi запити 
управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства Компанiї, згiдно з якою 
ризик шахрайства є низьким.

Проте, основна вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення шахрайства лежить саме на 
управлiнському персоналiКомпанiї, який не повинен покладатися на проведення аудиту для 
уникнення своїх обов'язкiв, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi 



пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю, якi 
внаслiдок властивих для аудиту обмеженьможуть бути невиявленi. Властивi аудиту обмеження
викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту 
незалежного аудитора.

Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень

За результатами аудиту нами не було встановлено суттєвих недолiкiв внутрiшнього контролю. 
Окремi рекомендацiї щодо ведення бухгалтерського облiку в наступних перiодах, крiм питань, 
якi слугували основою для модифiкацiї нашого Звiту, становили суму нижче рiвня загальної та 
робочої суттєвостi.

Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 
фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора.

Узгодженiсть Звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом для аудиторського комiтету

Наш Звiт незалежного аудитора узгоджується з Додатковим звiтом аудиторському комiтету, 
який складався у вiдповiдностi до вимог статтi 35 Закону України "Про аудит фiнансової 
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".

Надання послуг, заборонених законодавством та незалежнiсть ключового партнера з аудиту та 
аудиторської фiрми вiд Компанiї при проведеннi аудиту

Нами не надавались Компанiї послуги, забороненi законодавством, як це передбачено статтею 
6 та 27 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".

Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Компанiї, у тому числi ключового 
партнера з аудиту фiнансової звiтностi, викладена у параграфi "Основа для висловлення думки
з застереженням" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту 
незалежного аудитора

Iнформацiя про iншi наданi Компанiї або контрольованим нею суб'єктам господарювання 
послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту

Крiм послуг з обов'язкового аудиту, iнформацiя щодо яких не розкрита у Звiтi про управлiння 
та фiнансовiй звiтностi Компанiї за 2019 рiк, iншi послуги Компанiї включаютьзавдання з 
надання обмеженої впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння Компанiїна 
виконання вимог статтi 401Закону№3480-IV.

Будь-якi послуги контрольованим Компанiєю суб'єктам господарювання не надавалися.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Опис обсягу аудиту викладений у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 
звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора. 

Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими обмеженнями системи 
внутрiшнього контролю iснує неминучий ризик  того, що деякi суттєвi викривлення можна не 
виявити, навiть якщо аудит належно спланований i виконаний вiдповiдно до МСА.



Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
- повне найменування вiдповiдно до установчих документiв:ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РСМ УКРАЇНА";
- мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: м. Київ, 04080, 
вул. Нижньоюркiвська, буд. 47 та м. Київ, 03151 вул. Донецька, 37/19 вiдповiдно;
- iнформацiя про включення до Реєстру - за №0084 (п/н 5) у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi, у тому числi за п/н 3 у Роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi 
мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" та за п/н 1 у Роздiлi "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 
пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес".

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Вiталiй 
Казаков.

Бернатович Т.О.
Президент фiрми

Казаков В.Б.
Ключовий партнер з аудиту

Номер реєстрацiї 
у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
101199

Номер реєстрацiї 
у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
100731

Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19
21квiтня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Пiдтверджую офiцiйну позицiю, що наскiльки менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2019 року пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в  Українi"  вiд  16.07.1999  року  No  996-XIV  щодо  складання  фiнансової  звiтностi,  мiстить
достовiрне  та  об'єктивне  подання  iнформацiї  про  стан  активiв,  пасивiв,  фiнансовий  стан,
прибутки  та  збитки  Товариства,  а  також про  те,  що  звiт  керiвництва включає  достовiрне  та
об'єктивне  подання  iнформацiї  про  розвиток  i  здiйснення  господарської  дiяльностi  та  стан
емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у
своїй господарськiй дiяльностi.
Голова  Правлiння  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" В.О.Чернявський



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

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР або
через особу, яка

провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої

інформації від імені
учасників

фондового ринку

Вид інформації

1 2 3
14.01.2019 15.01.2019 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій

02.04.2019 03.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.04.2019 03.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.04.2019 03.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди

на вчинення значних правочинів
03.05.2019 03.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.05.2020 07.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.05.2020 20.05.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2019 26.06.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.09.2019 04.09.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.12.2019 02.12.2019 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій


