
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23226362

25015  Кiровоградська область Ленiнський м.Кiровоград проспект Комунiстичний,15

Акцiонерне товариство

Голова Правлiння Поливяний Iван Олексiйович

06.05.2011МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента 0522-35-82-13 35-82-13

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення

розміщено на сторінці

(за наявності)

Немає   .  .

Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

15.04.2011

Дата

за 2010 рік

2.2. Річна інформація опублікована у 74 Бюлетень. Цiннi папери України 21.04.2011

Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента olga.balan@energo.romb.net



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

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

30. Примітки: В складi рiчного звiту вiдсутнi: 

- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, оскiльки Емiтент не

входить до складу об"єднань.

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство; X

є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди. X

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

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента; X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів. X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) 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;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. 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.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене
    об'єктами нерухомості).

г) інформація про похідні цінні папери

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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X



- Iнформацiя про органи управлiння емiтента, оскiльки заповнення даного пiдроздiлу рiчної

iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. 

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, оскiльки Товариство здiйснило випуск

лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки Товариство протягом

звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. 

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки Товариство похiднi цiннi папери не випускало. 

- Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, оскiльки форма iснування цiнних паперiв

- бездокументарна.

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр

iпотечного покриття, 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, Iнформацiя про випуски iпотечних

сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, оскiльки Товариство випуск iпотечних

облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що

володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН, оскiльки

Товариство сертифiкати ФОН не випускало. 

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. 

- Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової

звiтностi, оскiльки Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних

стандартiв бухгалтерського облiку.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Відкрите акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго"

3.1.4. Область, район Кiровоградська область Ленiнський

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ВАТ "Кiровоградобленерго"

3.1.3. Організаційно-правова форма Вiдкрите акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 25015

3.1.6. Населений пункт м.Кiровоград

3.1.7. Вулиця, будинок проспект Комунiстичний,15



3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 №747209

3.2.2. Дата державної реєстрації 24.05.1995

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)     29844000.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)     29844000.00



3.3.2. МФО банку 300506

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "Перший iнвестицiйний банк", м. Київ

3.3.5. МФО банку 300506

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ПАТ "Перший iнвестицiйний банк", м. Київ

3.3.3. Поточний рахунок 260033865

3.3.6. Поточний рахунок 260033865



3.4. Основні види діяльності

40.13.0 ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДIЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ

51.90.0 IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI

60.24.0 ДIЯЛЬНIСТЬ АВТОМОБIЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ



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

Вид діяльності Державний орган, що видав Дата
закінчення дії

ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними)

електричними мережами

АБ № 177350 28.09.2005 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики

України (НКРЕ)

Термiн дiїi

лiцензiї не

обмежений

Опис Термiн дiїi лiцензiї не обмежений

Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом АБ № 220501 28.09.2005 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики

України (НКРЕ)

Термiн дiїi

лiцензiї не

обмежений

Опис Термiн дiїi лiцензiї не обмежений

Виробництво електричної енергiї АБ № 177349 28.09.2005 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики

України (НКРЕ)

Термiн дiїi

лiцензiї не

обмежений

Опис Термiн дiїi лiцензiї не обмежений

Будiвельна дiяльнiсть АБ № 220499 11.09.2006 Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя 11.09.2011 р.

Опис Сфера виробничої дiяльностi суб'єкта господарювання: 

2.00.00 Проектнi роботи (для нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту)(для звичайних умов); 

3.00.00 Зведення несучих та огороджуючих констркцiй будiвель i споруд, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж (для нового будiвництва,

реконструкцiї та капiтального ремонту, для звичайних умов) .

Товариство планує продовжувати дiю даної лiцензiї.

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних

з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкованих

вимог до професiйно-технiчного навчання, пiдвищення

квалiфiкацiї, перепiдготовки

АВ № 363940 14.12.2007 Мiнiстерство освiти i науки України 27.11.2012 р.

Опис Товариство планує провжувати дiю даної лiцензiї.



3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Рівень кредитного рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

Дата визначення або
поновлення рейтингової

оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Ознака рейтингового агентства
(уповноважене, міжнародне)

1 432

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-рейтинг" uaBBB22.06.2010Уповноважене рейтингове агентство



4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

Код за

ЄДРПОУ

засновника

та/або

учасника

Місцезнаходження

Мiнiстерство палива та енергетики 00013741  01001 м. Київ . . вул.Хрещатик,30   0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

  0.000000000000

Усього     0.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний 2010 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу

Товариства склала - 3 087 чол., кiлькiсть сумiсникiв - 9 чол. 

Фонд оплати працi всього персоналу - 101 168,4 тис.грн. 

За 2009 рiк аналогiчнi показники становили: 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства склала -

2 947 чол., спискова чисельнiсть - 3 012 чол., кiлькiсть сумiсникiв - 3 чол. Фонд

оплати працi всього персоналу - 93 858 тис.грн. Зростання фонду оплати працi в цiлому

склало - 7 310,4 тис.грн. або - 8%. Це стало можливим за рахунок збiльшення на протязi

року посадових окладiв та мiсячних тарифних ставок працiвникiв Товариства (досягнення

високих технiко - економiчних та фiнансових показникiв господарської дiяльностi). 

У 2010 роцi було звiльнено - 326 чол., а прийнято - 456 чол. 

На 2011 рiк не планується iстотних змiн за основними напрямками дiяльностi у

Товариствi, тому чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу повинна бути у межах

попереднього року.

Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiня квалiфiкацiї його працiвникiв

операцiйними потребам емiтента, полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi

працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в

пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.



6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 270607 12.07.1996 Києво-Святошинський РВ УМВС України в Київськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Полив'яний Iван Олексiйович

6.1.1. Посада Голова Правлiння

6.1.5. Освіта вища - Київський ордена Ленiна политехнiчний iнститут у 1982р.

Спецiальнiсть - електрификацiя та автоматизациї гiрних рабiт ,

квалiфiкацiя - Iнженер-електрик

6.1.4. Рік народження 1959

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 26

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ВАТ "Кiровоградобленерго", Виконавчий директор

6.1.8. Опис           До повноважень Голови Правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства,

представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками Голови Правлiння є органiзацiя

виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного

використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Голова Правлiння

представляє Товариство без довiреностi  у  вiдносинах  з iншими юридичними та/або фiзичними особами,

державними та iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi повноваження та обов'язки Голови

Правлiння передбаченi статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Голова Правлiння в

звiтному роцi отримував згiдно контракту. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни Голови

Правлiння в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Голова Правлiння

не має. Стаж керiвної роботи складає 26 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: виконавчий директор,

директор, голова правлiння. Голова Правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 259050 01.04.1997 Iвано-Франкiвським РВ УМВС України в

Iвано-Франкiвськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Шекета Олексiй Михайлович

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.5. Освіта вища - Iвано- Франкiвский державний технiчний унiверситет у 1998р.,

спецiалiзацiя - Електрозабезпечення i енергозбереження, квалiфiкацiя -

iнженер-електрик

6.1.4. Рік народження 1976

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ВАТ "Прикарпаттяобленерго", виконавчий директор iз збуту



6.1.8. Опис           До повноважень члена Правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво

поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Правлiння є участь в засiданнях правлiння та прийняття

рiшень для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної

дiяльностi пiдприємства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Правлiння в звiтному роцi отримував згiдно штатного

розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Правлiння в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член Правлiння не має.

Стаж керiвної роботи складає 12 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: виконавчий директор зi збуту,

комерцiйний директор.

Член Правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 112112 17.05.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Янiшевський Микола Павлович

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.5. Освіта вища- Кiровоградський iнститут с/г машинобудування у 1976р.,

Мiждународний iнститут менеджмента, у 1999р., спецiалiзацiя -

Електрозабезпечення промислових пiдприємств, мiст, сiльського

господарства, квалiфiкацiя - iнженер-електрик, магiстр бизнесу адмiнi

6.1.4. Рік народження 1954

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ВАТ "Кiровоградобленерго", технiчний директор

6.1.8. Опис           До повноважень члена Правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво

поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Правлiння є участь в засiданнях правлiння та прийняття

рiшень для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної

дiяльностi пiдприємства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Правлiння в звiтному роцi отримував згiдно штатного

розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Правлiння в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член Правлiння не має.

Стаж керiвної роботи складає 30 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: технiчний директор.

Член Правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 657103 02.03.1999 Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Даниленко Анжела Володимирiвна

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.5. Освіта вища,Житомирский сiльськогосподарський iнститут у 1990р. Академiчний

центр управлiння бiзнесу та права Мiжнародной Академiї наук у 1994р.,

спецiалiзацiя - Бух.уоблiк та аналiз сiльськогосподарської дiяльностi та

маркетинг, спецiалiзацiя - економiст по бу

6.1.4. Рік народження 1966

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Комунальне пiдприємство "Кiровоградводоканал", директор

6.1.8. Опис           До повноважень члена Правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво

поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Правлiння є участь в засiданнях правлiння та прийняття

рiшень для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної

дiяльностi пiдприємства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Правлiння в звiтному роцi отримував згiдно штатного

розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Правлiння в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член Правлiння не має.

Стаж керiвної роботи складає 20 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: директор комунального пiдприємства,

фiнансовий директор.

Член Правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 141377 11.09.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Дудка Анатолiй Леонiдович

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.5. Освіта вища - Украинська державна юридична академiя м. Харкiв у 1995р.,

спецiалiзацiя - правознавство, квалiфiкацiя - юрист

6.1.4. Рік народження 1959

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 21

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ВАТ "Кiровоградобленерго", помiчник генерального директора з юридичних

питань

6.1.8. Опис           До повноважень члена Правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво

поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Правлiння є участь в засiданнях правлiння та прийняття

рiшень для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної

дiяльностi пiдприємства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Правлiння в звiтному роцi отримував згiдно штатного

розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Правлiння в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член Правлiння не має.

Стаж керiвної роботи складає 21 рiк. Перелiк попереднiх керiвних посад: помiчник генерального директора з

юридичних питань, начальник юридичного вiддiлу.

Член Правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 719154 26.02.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Гончар Тетяна Iванiвна

6.1.1. Посада Член Правлiння, Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта вища - Кiровоградський державний технiчний унiверситет, у 2003 роцi,

спецiалiзацiя - облiк та аудит, квалiфiкацiя - спецiалiст по облiку та аудиту

6.1.4. Рік народження 1953

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ВАТ "Кiровоградобленерго", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис           До повноважень члена Правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво

поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Правлiння є участь в засiданнях правлiння та прийняття

рiшень для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної

дiяльностi пiдприємства. 

Змiни члена Правлiння в звiтному роцi не було.

До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi.

Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних

методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних,

органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного

розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни головного бухгалтера в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має.

Стаж керiвної роботи складає 15 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: головний бухгалтер.

Головний бухгалтер не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 764590 20.09.1999 Новомиргородський РВ УМВС України в

Кiровоградськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Дануца Олександр Володимирович

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1976

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Начальник Новоархангельського РЕМ ВАТ "Кiровоградобленерго"

6.1.8. Опис           До повноважень члена Правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво

поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Правлiння є участь в засiданнях правлiння та прийняття

рiшень для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної

дiяльностi пiдприємства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй

формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Правлiння в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член

Правлiння не має.

Стаж керiвної роботи складає 11 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: начальник РЕМ, виконавчий



директор.

Член Правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 356017 02.12.2003 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України у м.Києвi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Спектор Михайло Йосипович

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1964

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 24

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Директор ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" м. Київ

6.1.8. Опис           До повноважень Голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в

перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради

Обов'язками Голови Наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi Наглядової  ради для належного

виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства.

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Голова Наглядової ради в звiтному роцi отримував згiдно

контракту. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни Голови Наглядової ради в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Голова Наглядової ради не має.

Стаж керiвної роботи складає 24 роки. Перелiк попереднiх керiвних посад: директор.

Голова Наглядової ради обiймає посаду директора ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 753220 26.02.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України у м.Києвi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Глазова Ольга Валер'янiвна

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ВАТ "Українська iнновацiйно-фiнансова компанiя", заступник виконавчого

директора

6.1.8. Опис           До повноважень члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в

перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради

ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення

прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Наглядової ради в звiтному роцi отримував згiдно

контракту. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Наглядової ради в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член Наглядової ради не має.

Стаж керiвної роботи складає 14 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: заступник виконавчого директора.



Член Наглядової ради обiймає посаду  заступника виконавчого директора ВАТ "Українська

iнновацiйно-фiнансова компанiя".

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Сн 123383 21.12.1995 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Зоммер Анатолiй Еммануiлович

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1949

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
заступник директора з електроенергетичного бiзнесу, ТОВ "ВС Енерджi

Iнтернейшнл Україна"

6.1.8. Опис           До повноважень члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в

перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради

ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення

прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Наглядової ради в звiтному роцi отримував згiдно

контракту. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Наглядової ради в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член Наглядової ради не має.

Стаж керiвної роботи складає 30 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: заступник директора.

Член Наглядової ради обiймає посаду заступника директора з електроенергетичного бiзнесу ТОВ "ВС Енерджi

Iнтернейшнл Україна".

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

34167415

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

VS Energy International N.V.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта

6.1.4. Рік народження 0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

6.1.8. Опис           До повноважень члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в

перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради

ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення

прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Наглядової ради в звiтному роцi не було.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

33947089

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта

6.1.4. Рік народження 0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

6.1.8. Опис           До повноважень члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в

перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради

ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення

прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Наглядової ради в звiтному роцi не було.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 064846 10.03.1999 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Федорко Анастасiя Миколаївна

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1962

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
провiдний економiст, ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"

6.1.8. Опис           До повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення

проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв

та актiв. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Голова Ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi отримував згiдно

контракту. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни Голови Ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Голова Ревiзiйної комiсiї не має.

Стаж керiвної роботи складає 4 роки. Перелiк попереднiх керiвних посад: провiдний економiст.

Голова Ревiзiйної комiсiї обiймає посаду провiдного економiста ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 884152 01.11.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Азарова Iрина Олегiвна

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1960

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Провiдний економiст вiддiлу фiнансового монiторингу, ТОВ "ВС Енерджi

Iнтернейшнл Україна"

6.1.8. Опис           До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься участь в здiйсненнi контролю за

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь в проведеннi

своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi отримував згiдно

контракту. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член Ревiзiйної комiсiї не має.

Стаж керiвної роботи складає 0 рокiв.

Голова Ревiзiйної комiсiї обiймає посаду провiдного економiста вiддiлу фiнансового монiторингу ТОВ "ВС

Енерджi Iнтернейшнл Україна".

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 835396 24.11.2007 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Антонова Наталiя Анатолiївна

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта вища, Державний економiчний унiверситет

6.1.4. Рік народження 1970

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Головний бухгалтер ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"

6.1.8. Опис           До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься участь в здiйсненнi контролю за

фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь в проведеннi

своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член Ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi отримував згiдно

контракту. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена Ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

член Ревiзiйної комiсiї не має.

Стаж керiвної роботи складає 18 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: головний бухгалтер.

Член Ревiзiйної комiсiї обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій

прості іменні прості на
пред'явника

привілейо
вані

іменні

привілейо
в. на

пред'явн

Член правлiння Янiшевський Микола

Павлович

04.12.1997            1400   0.00117276505            1400               0               0               0ЕА 112112 17.05.1996

Кiровським РВ УМВС

України в

Кiровоградськiй

областi

Голова наглядової ради Спектор Михайло

Йосипович

25.02.2005               5   0.00000418845               5               0               0               0МЕ 356017 02.12.2003

Шевченкiвським РУ

ГУ МВС України у

м.Києвi

Член наглядової ради Глазова Ольга Валер'янiвна 25.02.2005               5   0.00000418845               5               0               0               0СН 753220 26.02.1998

Шевченкiвським РУ

ГУ МВС України у

м.Києвi

Член наглядової ради Зоммер Анатолiй

Еммануiлович

25.02.2005               5   0.00000418845               5               0               0               0Сн 123383 21.12.1995

Ватутiнським РУ ГУ

МВС України в

м.Києвi

Член наглядової ради VS Energy International

N.V.

15.07.2002       112216407  94.00248542421

112216407

              0               0               034167415

Член наглядової ради ТОВ "ВС Енерджi

Iнтернейшнл Україна"

15.07.2002              98   0.00008209355              98               0               0               033947089

Голова ревiзiйної комiсiї Федорко Анастасiя

Миколаївна

25.02.2005               5   0.00000418845               5               0               0               0См 064846 10.03.1999

Iрпiнським МВ ГУ

МВС України в

Київськiй областi

Член ревiзiйної комiсiї Азарова Iрина Олегiвна 25.02.2005               5   0.00000418845               5               0               0               0МА 884152 01.11.2000

Ковпакiвським РВ

СМУ УМВС України в

Сумськiй областi

Член ревiзiйної комiсiї Антонова Наталiя

Анатолiївна

17.04.2009               2   0.00000167538               2               0               0               0МЕ 835396 24.11.2007

Оболонським РУ ГУ

МВС України в м.

Києвi

  112217932          0        0        0Усього    112217932  94.00376290042



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці

йний код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Дата

внесення до

реєстру

Кількість

акцій (штук)

Від загальної

кількості акцій(%) Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

ВС Енерджi Iнтернейшнл

Р.В. (VC Energy International

N.V. Netherlands)

34167415 Нiдерланди 0   м.Амстердам

Кайзерсграхт, 62-64, 1015CS

15.07.2002 112216307 94.002401655274 112216307 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%)

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Усього 112216307 94.002401655274 112216307 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  96.314446800000

Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований

правлiнням Товариства: 

1. Про обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства  та

затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.

2. Звiт  Правлiння  про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк та

визначення основних напрямiв  дiяльностi Товариства  у 2010 роцi.

3. Затвердження  звiтiв i висновкiв  Ревiзiйної  комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за

2009 рiк.

4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2009 рiк.

5. Визначення порядку покриття збиткiв  за   2009 рiк  та  затвердження плану розподiлу прибутку

на 2010 рiк.

6. Про переведення випуску простих iменних акцiй Товариства  документарної форми iснування у

бездокументарну форму iснування.

7. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.

8. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства.

9. Про вчинення  значного правочину.

Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. 

За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення затвердити:

Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2009 рiк;

Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу;

Рiчний звiт та баланс за 2009 рiк;

В звязку зi збитками дивiденди не нараховуати;

Розподiл прибутку на 2010 рiк пiсля пiдведення пiдсумкiв роботи ВАТ "Кiровоградобленерго".

Переведено випуск простих iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у

бездокументарну форму iснування. Затверджено депозитарiя - ПрАТ "ВДЦП" i зберiгача

товариства - ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя".

Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились.

Дата проведення 21.05.2010

Чергові Позачергові

X



9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих
дивідендів,грн

          0.00000

Опис За 2009 рiк дивiденди не нараховувалися iз-за отриманого збитку..

За звiтний перiод дивiденди не нараховувалися.

За простими акціями

          0.00000           0.00000           0.00000

За привілейованими
акціями

За простими акціями За привілейованими
акціями

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував
звітному

Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн

          0.00000           0.00000           0.00000           0.00000

Сума виплачених дивідендів,
грн

          0.00000           0.00000           0.00000           0.00000

Дата складення переліку осіб,
які мають право на
отримання дивідендів

д/н д/н д/н д/н

Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторска компанiя "Свiт"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23527046

Місцезнаходження 01133 м. Київ . . вул. Каменєва командарма, буд. 4, оф.18

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
2158

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Аудиторська палата України

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть

Опис Аудитор вперше проводив аудит товариства.

.Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
22.06.2001

Міжміський код та телефон 067-355-66-77

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних

паперiв"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження 04107 м. Київ . . вул.Тропiнiна,7-Г

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ №498004

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть

Опис В звiтному роцi в зв'язку з дематерiалiзацiєю випуску цiнних паперiв

було змiнено особи, якi здiйснюють облiк прав власностi на акцiї

товариства.

Реєстратор, з яким припинено договiр на ведення реєстру:

ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя". Код ЄДРПОУ 31810610.

Договiр вiд 28.12.2004 року.

Депозитарiй, з яким укладено договiр:

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних

паперiв". Код ЄДРПОУ 35917889. Договiр №Е-1177/10 вiд 25.06.2010

року.

Зберiгач, з яким укладено договiр:

ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя". Код ЄДРПОУ 31810610.

Договiр №03-2010/Е вiд 04.08.2010 року.

Дата прийняття рiшення про передачу реєстру: 21.05.2010 року.

Орган, що прийняв дане рiшення: Загальнi збори акцiонерiв.

Причини прийняття: виконання Закону України "Про акцiонернi

товариства".

Дата i номер акта прийому-передачi системи реєстру: б/н вiд 02.09.2010

року

585-42-41Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
27.05.2009

Міжміський код та телефон 044-585-42-40



Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична реєстрацiйна

компанiя"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31810610

Місцезнаходження 01033 м. Київ . . вул.Саксаганського,36 В

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АГ №399074

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис В звiтному роцi в зв'язку з дематерiалiзацiєю випуску цiнних паперiв

було змiнено особи, якi здiйснюють облiк прав власностi на акцiї

товариства.

Реєстратор, з яким припинено договiр на ведення реєстру:

ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя". Код ЄДРПОУ 31810610.

Договiр вiд 28.12.2004 року.

Депозитарiй, з яким укладено договiр:

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних

паперiв". Код ЄДРПОУ 35917889. Договiр №Е-1177/10 вiд 25.06.2010

року.

Зберiгач, з яким укладено договiр:

ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя". Код ЄДРПОУ 31810610.

Договiр №03-2010/Е вiд 04.08.2010 року.

Дата прийняття рiшення про передачу реєстру: 21.05.2010 року.

Орган, що прийняв дане рiшення: Загальнi збори акцiонерiв.

Причини прийняття: виконання Закону України "Про акцiонернi

товариства".

Дата i номер акта прийому-передачi системи реєстру: б/н вiд 02.09.2010

року

494-43-73Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
16.08.2010

Міжміський код та телефон 044-494-43-73

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31725402

Місцезнаходження 04070 м. Київ . . вул.Межигiрська,1

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
н/д

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
.

Вид діяльності Дiяльнiсть рейтингового агенства

Опис Рейтигове агенство щорiчно поновлює рейтинги цiнних паперiв.

490-25-54Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
01.10.2009

Міжміський код та телефон 044-490-25-50



Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Провiдна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510137

Місцезнаходження 03049 м. Київ . . проспект Повiтрянофлотський,25

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ №442222

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть

Опис Страхова компанiя здiйснює страхування майна товариства.

492-18-18Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
29.01.2009

Міжміський код та телефон 044-492-18-18



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата

реєстрації

випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Тип цінного

паперу

Номінальна

вартість

(грн.)

Кількість

акцій (штук)

Загальна

номінальна

вартість (грн.)

Доля у

статутному

капіталі,%

Міжнародний

ідентифікаційний

номер

Форма існування та

форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6

19.07.2010 553/1/10 Державна комiсiя з цiнних

паперiв та фондового ринку

Іменні прості Бездокументарна

Іменні

           0.25       119376000     29844000.00 100.000000

000000

UA4000078885

Обiг акцiй здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому та бiржовому ринку. Фактiв лiстингу/делiстингу за звiтний перiод не було. Акцiї знаходяться в бiржовому

списку ПФТС. Випуск акцiй було здiйснено для формування статутного капiталу товариства. Випуск акцiй розмiщено без участi андеррайтера. В звiтному роцi

Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй та вiдсоткових облiгацiй, iншi

цiннi папери Товариством не випускались. В звiтному роцi прийнято рiшення про переведення акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну.

Опис



11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата

реєстрації

випуску

Дата

погашення

облігацій

Номінальн

а вартість

(грн.)

Найменування органу,

що зареєстрував

випуск

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Форма існування

та форма випуску

Загальна

номінальна

вартість (грн.)

Процент

ставка (%)

Термін

виплати

процентів

Кількість у

випуску

(штук)

Сума

виплаченого

процентного

доходу за

звітний

період(грн.)

Облiгацiї обертаються вiльнно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та

нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому та бiржовому ринку. У звiтному перiодi лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на

фондових бiржах не було. Облiгацiї знаходяться в бiржовому списку ПФТС та КМФБ. Випуск облiгацiй було здiйснено для залучення коштiв в необхiдному обсязi

для оновлення обладнання на лiнiях електоропередач та пiдстанцiях з метою покращення технiчних характеристик електричних мереж пiдприємства, зниження

технологiчних втрат та покращення розрахункiв за спожиту електороенергiю здiйснення iнвестицiйної дiяльностi в енергетицi. Випуск облiгацiй розмiщено без

участi андеррайтера. Спосiб розмiщення - вiдкрита пiдписка.

Опис

29.08.2005 14.09.2015

1000.00

Державна комiсiя з

цiнних паперiв та

фондового ринку

215/2/05 Бездокументарна

Іменні

     5000000.00 23.000000000

000

Щокварталь

но

           5000      1041848.00

Облiгацiї обертаються вiльнно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та

нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому та бiржовому ринку. У звiтному перiодi лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на

фондових бiржах не було. Облiгацiї знаходяться в бiржовому списку ПФТС та КМФБ. В звiтному роцi ПФТС 06.07.2010 року, КМФБ 26.10.2010 року змiнили рiень

лiстингу облiгацiй. Випуск облiгацiй було здiйснено для залучення коштiв в необхiдному обсязi для оновлення обладнання на лiнiях електоропередач та пiдстанцiях

з метою покращення технiчних характеристик електричних мереж пiдприємства, зниження технологiчних втрат та покращення розрахункiв за спожиту

електороенергiю здiйснення iнвестицiйної дiяльностi в енергетицi. Випуск облiгацiй розмiщено без участi андеррайтера. Спосiб розмiщення - вiдкрита пiдписка.

Опис

21.02.2008 27.02.2013

1000.00

Державна комiсiя з

цiнних паперiв та

фондового ринку

188-1/2/08 Бездокументарна

Іменні

   120000000.00 23.000000000

000

Щокварталь

но

         120000     26466997.20

11.2.2. Дисконтні облігації

Дата

реєстрації

випуску

Дата

погашення

облігацій

Номінальна

вартість

(грн.)

Найменування органу, що зареєстрував

випуск

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Кількість у випуску

(штук)

Загальна номінальна

вартість (грн.)

Форма існування та форма

випуску

Опис

д/н д/н           0.00               0            0.00д/н

д/н

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігаціі

Дата

реєстрації

випуску

Дата

погашення

облігацій

Номінальна

вартість

(грн.)

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Форма існування та

форма випуску

Загальна

номінальна вартість

(грн.)

Найменування товару

(послуги), під який

здійснено емісію

Кількість у

випуску (штук)



11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

Опис

д/н д/н           0.00 д/н

д/н

           0.00              0



ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Акцiонерна енергопостачальна компанiя "Кiровоградобленерго" була
заснована вiдповiдно до вимог Указу Президента України "Про
структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" вiд
04 квiтня 1995 року №282/95 i наказу Мiнiстерства енергетики та
електрифiкацiї України вiд 01 серпня 1995 року № 140 шляхом
перетворення державного пiдприємства "Кiровоградобленерго" в Державну
акцiонерну енергопостачальну компанiю "Кiровоградобленерго", яка з
14.05.1999 року за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
реорганiзована у Вiдкрите акцiонерне товариство
"Кiровоградобленерго". 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом

Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв, якi скликаються
щорiчно. 
Створено Наглядову раду з метою захисту iнтересiв акцiонерiв i
здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння ВАТ. 
Правлiння ВАТ являється виконавчим органом товариства, яке здiйснює
керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, направленою на отримання
прибутку. 
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансової та господарської
дiяльностi товариства, як з власної iнiцiативи, так i за дорученням
вищого органу, Наглядової ради або акцiонерiв, що володiють бiльше 10
% акцiй. 
До складу компанiї входять 4 малих ГЕС з установленою потужнiстю
гiдроагрегатiв 12,25 МВт: 
* Гайворонська ГЕС - 5,7 МВт; 
* Краснохутiрська ГЕС - 3,3 МВт; 
* Тернiвська ГЕС - 1,95 МВт; 
* Новоархангельська ГЕС - 1,3 МВт.
До складу ВАТ "Кiровоградобленерго" входить 22 райони електромереж -
вiдособлених пiдроздiлiв, якi не є юридичними особами:
1. Устинiвський район електричних мереж, смт. Устинiвка,  вул.
Калiнiна,1 а
2. Олександрiйський район електричних мереж,
м.Олександрiя,вул.Дiброви,1
3. Олександрiвський район електричних мереж,
смт.Олександрiвка,вул.Шевченка,4
4. Бобринецький район електромереж, м.Бобринець, вул.Шевченка,100
5. Долинський район електромереж , м.Долинська,вул.Войкова,6
6. Компанiївський район електричних мереж, смт.Компанiївка,
пров.Шевченка,25а
7. Новгородкiвський район електричних мереж, смт.Новгородка,
вул.Кiрова,41
8. Онуфрiївський район електричних мереж, смт.Павлиш,вул.Ленiна,127
9. Петрiвський район електричних мереж, смт.Петрово, вул.Жовтнева,57
10. Свiтловодський район електричних мереж,
м.Свiтловодськ,вул.Обсерваторна,16



11. Знам'янський район електричних мереж, м.Знам'янка,вул.Скирди,2
12. Кiровоградський мiський  район електричних мереж, м.Кiровоград,
вул.Севастопольська,9а
13. Гайворонський район електричних мереж, м.Гайворон,
вул.Воєводiна,7
14. Голованiвський район електричних мереж, м.Голованiвськ,
вул.Матросова,45
15. Добровеличкiвський район електричних мереж, м.Добровеличкiвка,
вул.Крупської,2а
16. Кiровоградський район електричних мереж, с.Соколiвка,
пр.Комсомольський,23
17. Маловискiвський район електричних мереж, м.Мала Виска,
Новомиргородське шоссе,3
18. Новоархангельський район електричних мереж, м.Новоархангельськ,
вул.Котляревського,87
19. Новомиргородський район електричних мереж, м.Новомиргород,
вул.Комсомольська,70
20. Новоукраїнський район електричних мереж, м.Новоукраїнка,
вул.Демченка,4а
21. Вiльшанський район електричних мереж,
смт.Вiльшанка,вул.Комсомольська,52
22. Ульянiвський район електричних мереж ,м.Ульянiвка
вул.Транспортна,14

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного перiоду жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку
третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Вся дiяльнiсть товариства проводиться у вiдповiдностi з дiючим
законодавством України, нормативними документами Кабiнету Мiнiстрiв
України та Нацiональної комiсiї регулювання енергетики України. 
Облiкова полiтика ВАТ в звiтному роцi обгрунтована Наказом "Про
облiкову полiтику товариства". Згiдно цього Наказу обумовлений
порядок органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання
фiнансової звiтностi у звiтному роцi. Ведення бухгалтерського облiку
Товариством органiзовано iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської
програми. Постановка бухгалтерського облiку на товариствi ведеться
вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд
16.07.99 року № 996-XIV, "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв
бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, зобов"язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої
наказом МФУ вiд 30.11.99 року № 291 та Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку. 
Ведення облiку основних засобiв Товариства здiйснювалася вiдповiдно
до П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та iз застосуванням норм Закону
України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 року
№ 283/97-ВР зi змiнами та доповненнями. Для визначення зносу основних
засобiв використовується податковий метод нарахування амортизацiї.
Ведення облiку нематерiальних активiв Товариства здiйснюється
вiдповiдно до П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи". Для визначення зносу
нематерiальних активiв використовується прямолiнiйний метод



нарахування амортизацiї. 
Фiнансова звiтнiсть товариства включає: баланс, звiт про фiнансовi
результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал,
примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.

Текст аудиторського висновку
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ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ

Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
Акцiонерам ВАТ "Кiровоградобленерго":

Висновок щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Вiдкритого
акцiонерного товариства "Кiровоградобленерго" (далi   Товариство),
яка включає баланс станом на 31 грудня 2010 року та звiт про
фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний
капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, опис важливих
аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.  
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку
та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi
до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (надалi -
П(С)БО).  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр
та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових
оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi
на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки.  За винятком
зазначеного в наступному параграфi, ми провели аудиторську перевiрку
у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої



впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських  процедур для отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй
звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких
процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок.  Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки  щодо ефективностi
внутрiшнього контролю суб'єктiв господарювання. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального
представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази
для висловлення нашої думки.
Питання, що впливають на нашу думку
1. В порушення П(С)БО 7 "Основнi засоби" Товариство не проводило
переоцiнку вартостi основних засобiв незалежними оцiнювачами на
звiтну дату i в результатi вартiсть основних засобiв, представлена в
данiй фiнансовiй звiтностi, може iстотно вiдрiзнятися вiд
справедливої вартостi на дату балансу. 
2. У рядку 280 "Капiтальне будiвництво" примiтки III "Капiтальнi
iнвестицiї" вiдображена сума 21 927 тис. грн передплати по Договору
сумiсної  дiяльностi.
 
 
Висновок
На нашу думку, за винятком коригувань, якi  могли бути необхiдними,
якщо б ми: 1) виконали аудиторськi процедури, щоб пiдтвердити суму
активiв на початок перiоду; 2) були в змозi спостерiгати за
проведенням iнвентаризацiї запасiв, основних засобiв та незавершеного
будiвництва станом на 31 грудня 2010 року, 3) вивчили вплив
переоцiнки основних засобiв та дисконтування довгострокової
дебiторської заборгованостi, фiнансова звiтнiсть представляє
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства
станом на 31 грудня 2010 року та його фiнансовi результати за рiк, що
закiнчилися на зазначену дату, у вiдповiдностi до Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актiв
Цей висновок пiдготовлено вiдповiдно до роздiлу II "Положення щодо
пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" затвердженого
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку N 1528
вiд 19 грудня 2006 року.
1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв Товариства станом на
31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
2. На нашу думку, iнформацiя про зобов'язання Товариства станом на
31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
3. На нашу думку iнформацiя про власний капiтал Товариства станом на



31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
4. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства
(вiдповiдальної сторони) про те, що вартiсть чистих активiв станом на
31 грудня 2010 року вiдповiдає вимогам законодавства, у всiх суттєвих
аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
в Українi, наведено достовiрно.
5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства
(вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31
грудня 2010 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством
термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного
законодавства, наведено достовiрно.
6. Унаслiдок того, що критерiй дотримання вимог лiквiдностi
професiйних учасникiв фондового ринку не вiдповiдає даному завданню i
твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної
сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, ми не висловлюємо думки
стосовно цього твердження.
7. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства
(вiдповiдальної сторони) про те, що випуски облiгацiй Товариства
серiй А та В є забезпеченими (дивись Примiтку 9), вiдповiдно до вимог
чинного законодавства, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно.
8. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства
(вiдповiдальної сторони) про те, що станом на 31 грудня 2010 року
Товариство не має зобов'язань за iпотечними облiгацiями, у всiх
суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку в Українi та вимог чинного законодавства,
наведено достовiрно. 
9. На нашу думку, iнформацiї щодо елемента фiнансової звiтностi
Товариства "обсяг чистого прибутку" за рiк, що закiнчився 31 грудня
2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
10. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства
(вiдповiдальної сторони) про те, що зобов'язання за борговими цiнними
паперами на загальну суму 123 842 тис. грн, у складi:
за облiгацiями серiї А на суму 4 998 тис. грн, з яких 4 960 тис. грн
- номiнальна вартiсть  та 38 тис. грн. - премiя, станом на 31 грудня
2010 року виконанi у вiдповiдностi до проспекту емiсiї, а саме: 
* нарахованi та сплаченi вiдсотки на загальну суму 1002 тис. грн;
* нарахованi вiдсотки, по яким строк сплати не настав,  згiдно
вимог проспекту емiсiї у розмiрi 26 тис. грн; 

за облiгацiями серiї В на суму 118 844 тис. грн ., з яких 118 680
тис. грн. - номiнальна вартiсть та 164 тис. грн - премiя,
станом на 31 грудня 2010 року виконанi у вiдповiдностi до проспекту
емiсiї, а саме: 
* нарахованi та сплаченi вiдсотки на загальну суму  24 163 тис.
грн;
* нарахованi вiдсотки, по яким строк сплати не настав,  згiдно
вимог проспекту емiсiї у розмiрi 2467 тис. грн.
у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства,
наведено достовiрно.

11. Унаслiдок того, що критерiй щодо вiдповiдностi вимогам
законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння



активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв не
вiдповiдає даному завданню i твердження управлiнського персоналу
Товариства (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, ми
не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
12. На нашу думку, iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом року,
що закiнчився 31 грудня 2010 року й  можуть вплинути на
фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни
вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", у всiх суттєвих
аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку в Українi.

Директор
ТОВ "Аудиторска компанiя "Свiт"
Озеран М.В.
Сертифiкат аудитора
№ 003417, Серiя А

     Київ,Україна 
      ____ березня 2011 року

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторска компанiя "Свiт",
код ЄДРПОУ 23527046, зареєстроване 10 серпня 1995 року виконавчим
Печерською районную у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю, номер запису
про включення до Єдиного державного реєстру 1 070 107 0005 006485,
свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 650384.
Адреса: вул. Каменєва командарма, буд. 4, оф.18, м. Київ, 01133.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №
2158 вiд 22.06.2001 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку
цiнних паперiв АБ №001163 вiд 10.12.2010
 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
1. Сфера дiяльностi
Товариство є вiдкритим акцiонерним товариством, зареєстрованим
вiдповiдно до законодавства України 24 травня 1995 року. 
Товариство розташоване за адресою: Україна, м. Кiровоград, просп.
Комунiстичний,15, тел. (0522) 35-82-60, факс (0522) 35-82-65. 
Товариство засновано вiдповiдно до вимог Указу Президента України
"Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України"
№282/95 вiд 04 квiтня 1995 року i наказу Мiнiстерства енергетики та
електрифiкацiї України №140 вiд 01 серпня 1995 року, шляхом
перетворення державного пiдприємства "Кiровоградобленерго" у державну
акцiонерну енергопостачальну компанiю "Кiровоградобленерго", яка з 14
травня 1999 року за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
реорганiзована у вiдкрите акцiонерне товариство
"Кiровоградобленерго". 
Основною дiяльнiстю Товариства є поставка електроенергiї фiзичним i
юридичним особам у мiстi Кiровоградi та прилеглих територiях.
2. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть



Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за принципом ведення
бухгалтерського облiку за iсторичною собiвартiстю та у вiдповiдностi
до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" й "Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi"
(далi   П(С)БО).
3. Використання оцiнок
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства
робити попереднi оцiнки й припущення, якi впливають на суми,
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.  Через притаманну цим оцiнкам
неточнiсть, фактичнi результати у звiтах майбутнiх перiодiв можуть
вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.  Цi оцiнки перiодично
переглядаються, i у випадку необхiдностi коригувань, такi коригування
вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про
них стає вiдомо.  Керiвництво Товариства здiйснює попереднi оцiнки на
основi припущення, що Товариство буде функцiонувати в майбутньому,
покладаючись на свiй попереднiй досвiд та 'рунтуючись на iнформацiї,
наявнiй на дату складання фiнансової звiтностi.  Тому фактичнi
результати можуть вiдрiзнятись вiд зазначених оцiнок.  Керiвництво
вважає, що всi попереднi оцiнки й допущення, зробленi в данiй
фiнансовiй звiтностi, розумнi за даних обставин.    
4. Опис принципiв облiкової полiтики
Основнi засоби 
Основними засобами є матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з
метою використання їх у процесi виробництва та постачання товарiв,
надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк
корисного використання (експлуатацiї) яких  бiльший одного року (або
операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс
пiдприємства за первiсною вартiстю, визначеною вiдповiдно до п.8
П(С)БО 7 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть безоплатно отриманих
основних засобiв визначається вiдповiдно до п.10 П(С)БО 7.
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Об'єктом
основних засобiв є закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i
приладдям до нього; конструктивно вiдокремлений предмет, призначений
для виконання певних самостiйних функцiй; вiдокремлений комплекс
конструктивно з'єднаних предметiв однакового або рiзного призначення,
що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя,
керування та єдиний фундамент, унаслiдок чого кожен предмет може
виконувати свої функцiї, а комплекс - певну роботу тiльки в складi
комплексу, а не самостiйно; iнший актив, що вiдповiдає визначенню
основних засобiв, або частина такого активу, що контролюється
пiдприємством. 
Якщо один об'єкт основних засобiв складається з частин, якi мають
рiзний строк корисного використання (експлуатацiї), то кожна з цих
частин може визнаватися в бухгалтерському облiку як окремий об'єкт
основних засобiв.
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть
того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд
його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена.
Переоцiнка об'єкта основних засобiв може проводиться вiдповiдно до
П(С)БО 7, тобто до досягнення справедливої вартостi у випадку, якщо
залишкова вартiсть iстотно вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на
дату складання балансу. У випадку переоцiнки об'єкта основних засобiв



на ту ж дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних
засобiв, до якої вiдноситися цей об'єкт. Переоцiнка основних засобiв
проводиться також в iнших випадках, прямо передбачених законодавством
i нормативними актами.
Вартiсна оцiнка предметiв термiном корисного використання бiльше
одного року, що включаються до складу основних засобiв,
встановлюється в сумi понад 2 500 грн. за одиницю.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу протягом термiну корисного використання
(експлуатацiї) об'єкта, що встановлюється пiдприємством при визнаннi
цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i припиняється на
перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудовування, дообладнання
i консервацiї.
Для визначення вартостi об'єкта, яка амортизується та очiкуваного
термiну його використання, наказом керiвника призначається постiйно
дiюча експертно-технiчна комiсiя.
 Нарахування амортизацiї проводиться щомiсяця. 
Нарахування амортизацiї з метою оподаткування здiйснюється вiдповiдно
до ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".
Перевищення сум попереднiх дооцiнок об'єкта основних засобiв над
сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта щомiсяця
включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним
зменшенням додаткового капiталу в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню
амортизацiї. 
Облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, якi
не ввiйшли до статутного капiталу, створеного у процесi приватизацiї
(корпоратизацiї) пiдприємства, ведеться вiдповiдно Наказу
Мiнiстерства фiнансiв України №1213 вiд 19 грудня 2006 р. "Про
порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй
пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i
господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються
об'єктами державної, комунальної власностi".
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи термiном служби бiльше одного року та вартiстю, що
не перевищує 2500 гривень включаються до складу малоцiнних
необоротних матерiальних активiв. Такий вартiсний критерiй є межею
розподiлу необоротних матерiальних активiв, що облiковуються на
субрахунках 104 "Машини та обладнання", 106 "Iнструменти, прилади та
iнвентар", 109 "Iншi основнi засоби" та тих, що облiковуються на
субрахунку 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи".
Придбанi (створенi) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю визначеною
вiдповiдно до п.8 П(С)БО 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку є об'єкт
малоцiнних необоротних  матерiальних активiв. 
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується
в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його
вартостi. Нарахування амортизацiї проводиться щомiсяця. 
Переоцiнка малоцiнних необоротних матерiальних активiв, амортизацiя
яких нараховується одноразово (100% пiд час введення в експлуатацiю),
не здiйснюється.
Нематерiальнi активи
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс
пiдприємства за первiсною вартiстю, визначеною вiдповiдно до п.11-18
П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи".



Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного
об'єкту за групами, передбаченими п.5 П(С)БО 8 "Нематерiальнi
активи".
Первiсна вартiсть об'єктiв нематерiальних активiв формується
вiдповiдно до п.11-18 П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" на рахунку 15
"Капiтальнi iнвестицiї", субрахунок 154.
Пiдприємство може здiйснювати переоцiнку до справедливої вартостi на
дату складання балансу тих нематерiальних активiв, стосовно яких
iснує активний ринок. У випадку переоцiнки окремого об'єкта
нематерiального активу переоцiнюються всi iншi активи групи, до якої
вiдноситься цей нематерiальний актив (крiм тих, стосовно яких не
iснує активного ринку).
Якщо пiдприємством проведена переоцiнка об'єктiв групи нематерiальних
активiв, то надалi вони пiдлягають щорiчнiй переоцiнцi.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за
прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання, який
встановлюється експертно-технiчною комiсiєю, але не бiльше 10 рокiв. 
Для розрахунку вартостi, що амортизується лiквiдацiйна вартiсть
нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля, крiм випадкiв:
- коли iснує безвiдмовне зобов'язання iншої особи щодо придбання
цього об'єкта наприкiнцi термiну його корисного використання;
- коли лiквiдацiйна вартiсть може бути визначена на пiдставi
iнформацiї iснуючого активного ринку й очiкується, що такий ринок
буде iснувати наприкiнцi термiну корисного використання цього
об'єкта.
Перевищення сум попереднiх дооцiнок об'єкта нематерiальних активiв
над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта
щомiсяця включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним
зменшенням додаткового капiталу у сумi, пропорцiйнiй нарахованiй
амортизацiї. 
 

Фiнансовi iнвестицiї
Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 12
"Фiнансовi iнвестицiї".
Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання,
комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв
та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової
iнвестицiї.
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в облiку
за їх фактичною собiвартiстю, яка складається з цiни придбання та
витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням фiнансової
iнвестицiї (комiсiйнi винагороди, мито, збори, обов'язковi платежi
тощо).
Собiвартiсть фiнансових iнвестицiй, придбаних шляхом обмiну на iншi
активи або цiннi папери власної емiсiї визначається за справедливою
вартiстю таких переданих активiв або цiнних паперiв власної емiсiї.
Фiнансовi iнвестицiї, залежно вiд мети їх придбання, рiвня впливу
iнвестора на iнвестоване пiдприємство, строку, на який вони були
придбанi, - на кожну наступну пiсля визнання дату балансу,
вiдображаються в облiку з використанням таких оцiнок:
- фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства та в
спiльну дiяльнiсть зi створенням юридичної особи (спiльного
пiдприємства) - за вартiстю, визначеною за методом участi в капiталi,



- фiнансовi iнвестицiї, що придбанi та утримуються пiдприємством до
їх погашення, - за амортизованою собiвартiстю,
- фiнансовi iнвестицiї, що придбанi та утримуються з метою їх
продажу, -  за справедливою вартiстю,
- фiнансовi iнвестицiї, справедливу вартiсть яких достовiрно
визначити неможливо, - за собiвартiстю з врахуванням зменшення
корисностi.
Оцiнка та облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюються за кожною
фiнансовою iнвестицiєю.
Фiнансовi iнструменти
Облiк фiнансових iнструментiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 13
"Фiнансовi iнструменти".
Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх
фактичною собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi
активiв, зобов'язань або iнструментiв власного капiталу, наданих або
отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент, i витрат, якi
безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового
iнструмента (комiсiйнi, обов'язковi збори та платежi при передачi
цiнних паперiв тощо).
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi активи
оцiнюються за їх справедливою вартiстю, крiм дебiторської
заборгованостi, що не призначена для перепродажу, фiнансових
iнвестицiй, що утримуються пiдприємством до їх погашення, фiнансових
активiв, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити,
фiнансових iнвестицiй та iнших фiнансових активiв, до яких не
застосовується оцiнка за справедливою вартiстю.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi зобов'язання
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, крiм фiнансових
зобов'язань, призначених для перепродажу, i зобов'язань за похiдними
фiнансовими iнструментами.
Фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродажу, i фiнансовi
зобов'язання за похiдними фiнансовими iнструментами (крiм
зобов'язання за похiдним фiнансовим iнструментом, яке має бути
погашеним шляхом передачi пов'язаного з ним iнструмента власного
капiталу) на кожну наступну пiсля визнання дату балансу оцiнюються за
справедливою вартiстю.
Зобов'язання за похiдним фiнансовим iнструментом, яке має бути
погашене шляхом передачi пов'язаного з ним iнструмента власного
капiталу, справедливу вартiсть якого на кожну наступну пiсля визнання
дату балансу не можна достовiрно визначити, оцiнюється за
собiвартiстю.
Збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових iнструментiв,
якi не є об'єктом хеджування та оцiнюються за справедливою вартiстю,
визнається iншими доходами або iншими витратами.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдображаються, якщо
пiдприємство є стороною-укладачем угоди щодо фiнансового iнструмента.
Фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання, що виникають внаслiдок
твердих контрактiв на придбання або продаж ресурсiв (робiт, послуг),
вiдображаються в балансi пiсля виникнення права на отримання активу
або зобов'язання на його передачу.
Форвардний контракт визнається фiнансовим активом або фiнансовим
зобов'язанням на дату виникнення зобов'язання щодо придбання або
продажу предмета контракту.
Опцiони визнаються фiнансовими активами або фiнансовими



зобов'язаннями у разi укладення контракту мiж покупцем i продавцем.
Фiнансовi активи, якi придбанi в результатi систематичних операцiй,
визнаються на дату виконання контракту. При цьому цей метод визнання
застосовується послiдовно до кожного виду фiнансових активiв. 
Продаж фiнансових активiв у результатi систематичних операцiй
визнається на дату виконання контракту. 
Змiни справедливої вартостi фiнансового активу в перiод мiж датою
укладення контракту i датою його виконання визнаються iншими
витратами або iншими доходами, крiм фiнансових активiв, якi
облiковуються за фактичною або амортизованою собiвартiстю, та
активiв, якi є iнструментом хеджування. 
Запаси
До запасiв вiдносяться сировина, основнi й допомiжнi матерiали,
комплектуючi вироби, паливо, запчастини, напiвфабрикати, незавершене
виробництво, готова продукцiя, товари, малоцiннi та швидкозношуванi
предмети та iншi товарно-матерiальнi цiнностi.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. 
В мiсцях зберiгання аналiтичний облiк запасiв здiйснюють матерiально
вiдповiдальнi особи в натуральних вимiрниках з використанням типових
форм складського облiку. Синтетичний облiк запасiв ведеться в
бухгалтерiї пiдприємства. Аналiтичний облiк запасiв здiйснюється за
двома напрямками: сумовий в розрiзi елементiв фактичної собiвартостi
та натурально-вартiсний за номенклатурою.
Придбанi (отриманi) чи виготовленi запаси зараховуються на баланс
пiдприємства за первiсною вартiстю, визначеною вiдповiдно до п.9-13
П(С)БО 9 "Запаси".
Для всiх одиниць бухгалтерського облiку запасiв, що мають однакове
призначення та однаковi умови використання, застосовується тiльки
один iз методiв оцiнки вибуття, наведених у  п.16-22 П(С)БО 9
"Запаси". Вiдповiдно, для видiв запасiв, що мають рiзне призначення
та рiзнi умови використання, можуть застосовуватися  рiзнi методи
оцiнки вибуття.
При вибуттi у виробництво, на продаж та при iншому вибуттi запаси
оцiнюються за методом середньозваженої собiвартостi .
Вартiсть МШП термiном служби до одного року пiд час вiдпуску їх в
експлуатацiю списується на витрати з наступним оперативним облiком
протягом перiоду експлуатацiї. МШП вартiстю до 50 гривень за одиницю
при вiдпуску їх в експлуатацiю в оперативному облiку не враховуються.

Транспортно-заготiвельнi витрати, якi неможливо вiдразу економiчно
доцiльним шляхом вiднести до собiвартостi одиницi запасiв,
облiковуються на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв i
включаються до їх собiвартостi в кiнцi мiсяця пiсля розподiлу мiж
сумою залишку запасiв на кiнець мiсяця i сумою запасiв, що вибули у
звiтному мiсяцi.
Переоцiнка вартостi запасiв на дату балансу здiйснюється вiдповiдно
до п.24-28 П(С)БО 9 "Запаси". В бухгалтерському облiку i звiтностi
запаси вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю
або чистою вартiстю реалiзацiї (якщо їх цiна знизилась). Чиста
вартiсть реалiзацiї визначається за кожною одиницею запасiв шляхом
вирахуванням з очiкуваної цiни продажу очiкуваних витрат на
завершення виробництва i збут.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, що є фiнансовим активом, крiм



заборгованостi, що була придбана i  призначена для продажу,
враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначеною
як рiзниця мiж первiсною вартiстю дебiторської заборгованостi та
нарахованого резерву сумнiвних боргiв.
Величина сумнiвних боргiв для дебiторської заборгованостi в Компанiї
визначається на дату балансу на пiдставi аналiзу платоспроможностi
окремих дебiторiв (метод застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi). 
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi споживачiв
(покупцiв) за передану електроенергiю ведеться на рахунках облiку
розрахункiв iз споживачами за вiдпускними тарифами. 
Дебiторська заборгованiсть покупцiв за вiдвантаженi товари,
продукцiю, основнi засоби, нематерiальнi та iншi активи
вiдображається в облiку за договiрними цiнами.
Дебiторська заборгованiсть замовникiв за виконанi i переданi роботи
(наданi послуги) вiдображається в облiку за договiрними цiнами.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть, на яку нараховуються
проценти, вiдображається в балансi за їхньою теперiшньою вартiстю.
Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд виду заборгованостi та
умов її погашення. Частина довгострокової дебiторської
заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з
дати балансу, вiдображається на ту саму дату в складi поточної
дебiторської заборгованостi.
Зобов'язання та забезпечення
Зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки та пiдлягають погашенню
протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, вiдображаються як
довгостроковi зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був
бiльший нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової
звiтностi є угода про переоформлення цього зобов'язання на
довгострокове.
Довгостроковi зобов'язання, за якими нараховуються вiдсотки,
вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
В Компанiї створюються забезпечення для вiдшкодування наступних
(майбутнiх) операцiйних витрат на:
- виплату вiдпусток працiвникам;
- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв.
Забезпечення створюється за умови виникнення внаслiдок минулих подiй
зобов'язання, погашення якого ймовiрно призведе до зменшення
ресурсiв, та оцiнка якого може бути визначена згiдно розрахункiв.
Сума забезпечення витрат визначається за облiковою оцiнкою грошових
ресурсiв, необхiдних для погашення вiдповiдного зобов'язання, на дату
балансу.
Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для
покриття яких воно було створено.
Непередбаченi зобов'язання вiдображаються на позабалансових рахунках
за облiковою оцiнкою.
Доходи i витрати
Облiк доходiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 15
"Дохiд".
Передана споживачам (покупцям) електроенергiя, вiдвантаженi товари i
продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги,
переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов
договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав



власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими.
Вiдображення в бухгалтерському облiку доходiв вiд реалiзацiї
електричної енергiї населенню також пiдтверджується первинними
документами, оформленими споживачами енергiї або
пiдприємством-постачальником. 
Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови наявностi всiх наведених
нижче умов: 
- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi,
- пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за
реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами),
- сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена i,
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю
операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв, в бухгалтерському
облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї
до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї, здавання виконаних на
замовлення робiт i послуг.
Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання
робiт) здiйснюється методом визначення питомої ваги обсягу послуг,
наданих на певну дату, у загальному обсязi послуг, якi мають бути
наданi. При цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у
звiтному перiодi пiдписання акту наданих послуг (виконаних робiт). 
Доходи вiд нарахування штрафiв, пенi, неустойки та iнших санкцiй за
невиконання або неналежне виконання умов договорiв визнаються
доходами i вiдображаються в облiку та звiтностi лише тодi, коли щодо
них iснує iмовiрнiсть їх погашення: рiшення суду про задоволення
позову або рiшення боржника про визнання санкцiй.  
Облiк витрат Компанiї здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 16
"Витрати".
Методи калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт,
послуг), перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi
продукцiї (робiт, послуг), перелiк i склад змiнних i постiйних
загальновиробничих витрат, а також бази розподiлу загальновиробничих
витрат встановлюються Компанiєю самостiйно вiдповiдно до рекомендацiй
Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України i
Мiнiстерства палива та енергетики України в частинi, що не суперечать
вимогам чинних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi
в момент їх виникнення  (понесення) за принципами нарахування та
вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо
прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi
витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 
Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться
до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до
фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
Будiвельнi контракти
Доходи i витрати протягом виконання будiвельних контрактiв визнаються
iз врахуванням ступеня завершеностi робiт на дату балансу, якщо
кiнцевий фiнансовий результат цього контракту може бути достовiрно
оцiнений. 
Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається



методом спiввiдношення фактичних витрат з початку виконання
будiвельного контракту до дати балансу та очiкуваної (кошторисної)
суми загальних витрат за контрактом. 
Оплата працi
Виплата основної, додаткової заробiтної плати та iнших заохочувальних
та компенсацiйних виплат здiйснюється вiдповiдно до положень
колективного договору та Закону України про оплату працi.
Вiдображення в облiку та фiнансовiй звiтностi зобов'язань за
виплатами працiвникам здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 26 "Виплати
працiвникам".
Виправлення помилок 
Виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у
попереднiх перiодах, а також вiдображення впливу змiн облiкової
полiтики на подiї, операцiї поточного року здiйснюється в облiку i
звiтностi з дотриманням положень П(С)БО 6 "Виправлення помилок i
змiни у фiнансових звiтах", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 28 травня 1999 року № 137.
 

Операцiї в iноземнiй валютi 
Iнформацiя про господарськi операцiї, здiйсненi пiдприємством в
iноземних валютах, в бухгалтерському облiку вiдображається вiдповiдно
до П(С)БО 21 "Вплив змiн валютних курсiв".
Операцiї в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у
валютi звiтностi шляхом перерахування суми в iноземнiй валютi iз
застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї (дата
визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). 
Сума авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi, надана iншим
особам у рахунок платежiв для придбання немонетарних активiв
(запасiв, основних засобiв, нематерiальних активiв тощо) i отримання
робiт i послуг, при включеннi до вартостi цих активiв (робiт, послуг)
перераховується у  нацiональну валюту за курсом НБУ на дату сплати
авансу.
При реалiзацiї (вiдвантаженнi) готової продукцiї, товарiв, виконаннi
робiт в рахунок отриманої попередньої оплати в iноземнiй валютi,
дохiд в бухгалтерському облiку визначається виходячи з валютного
курсу, що дiяв на дату одержання такого авансу.
Визначення курсової рiзницi по коштах та iнших монетарних статтях
балансу, виражених в iноземнiй валютi, провадиться на дату здiйснення
розрахункiв i на дату балансу.
За немонетарними статтями розрахунку курсових рiзниць не проводять.
Вони вiдображаються в балансi за iсторичною собiвартiстю за валютним
курсом на дату здiйснення операцiї або за справедливою вартiстю за
валютним курсом на дату визначення цiєї справедливої вартостi. 
Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати, включно й тi, якi пов'язанi iз створенням
квалiфiкацiйного активу, визнаються витратами того звiтного перiоду,
в якому вони були нарахованi та не пiдлягають капiталiзацiї.
Оцiнка активiв та зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн
Оцiнка активiв та зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн
здiйснюється за методом балансової вартостi, тобто за вартiстю, що
визначається згiдно з вiдповiдними П(С)БО. 
Звiтнiсть за сегментами
Визначення звiтних сегментiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО



29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами". 
Компанiя визначає наступнi прiоритетнi звiтнi господарськi сегменти:
- постачання та передача електричної енергiї за регульованими
тарифами ;
- надання iнших платних послуг, пов'язаних з основною дiяльнiстю. 
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання 
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання,
визначаються та вiдображаються в облiку та в рiчнiй фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток". В
квартальнiй звiтностi сума податку на прибуток вiдображається за
даними податкової декларацiї.
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю
У фiнансовiй звiтностi акцiонерних товариств обов'язково
вiдображається чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю,
розрахований шляхом розподiлу рiзницi мiж сумою чистого прибутку
(збитку) i сумою дивiдендiв на привiлейованi акцiї на середньорiчну
кiлькiсть простих акцiй в обiгу.
Розрахунок чистого прибутку (збитку) на одну просту акцiю проводиться
пiсля коригування сальдо нерозподiленого прибутку (збитку) вiдповiдно
до П(С)БО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах".
Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї пiдприємства про оренду
необоротних активiв, крiм оренди цiлiсних майнових комплексiв,
здiйснюється згiдно вимог П(С)БО 14 "Оренда".
Порядок використання чистого прибутку встановлюється вiдповiдно до
Установчих документiв
Змiн облiкової полiтики - протягом 2010 року не вiдбувалось.

 

5. Розмiр статутного фонду (капiталу) згiдно з установчим документом
(опис оцiнки)
Розмiр статутного фонду згiдно зi Статутом Товариства (у редакцiї вiд
17.06.2009 р.) складає 29 844 000  (Двадцять дев'ять мiльйонiв
вiсiмсот сорок чотири тисячi) гривень. Статутний фонд роздiлений на
119 376 000 (Сто дев'ятнадцять мiльйонiв триста сiмдесят шiсть тисяч)
штук простих iменних акцiй. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї
становить 25 (двадцять п'ять) копiйок кожна.
Товариство засновано вiдповiдно до вимог Указу Президента України
"Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України"
№282/95 вiд 04 квiтня 1995 року i наказу Мiнiстерства енергетики та
електрифiкацiї України №140 вiд 01 серпня 1995 року, шляхом
перетворення державного пiдприємства "Кiровоградобленерго" у державну
акцiонерну енергопостачальну компанiю "Кiровоградобленерго", яка з 14
травня 1999 року за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
реорганiзована у вiдкрите акцiонерне товариство
"Кiровоградобленерго".

На Загальних зборах акцiонерiв   21.05.2010р. було прийнято рiшення
щодо дематерiалiзацiї акцiй ВАТ "Кiровоградобленерго". Укладено з
депозитарiєм ПрАТ "ВДЦП" Договiр  про обслуговування емiсiї цiнних
паперiв  № Е1177/10 вiд 25.06.2010р.  

Вiдповiдно до iнформацiї, наданої депозитарiєм  ПрАТ "ВДЦП", станом



на 31.12.2010 р. основним акцiонером компанiї є юридична особа
нерезидент, держава як акцiонер не облiковується.
Юридичнi особи володiють 98,76% емiтованих товариством акцiй (117 898
747 акцiй), фiзичнi особи володiють 1,24% емiтованих товариством
акцiй (1 477 253 акцiї).
Пакетом акцiй у розмiрi бiльшому 5 вiдсоткiв акцiй володiє один
акцiонер - ВС Енерджi Iнтернешнл Н.В. (VC Energy International N.V.),
а саме 112 216 405 емiтованих товариством акцiй на суму 28 054 101,25
грн., що становить 94,00% Сатутного фонду.

Статутний капiтал Товариства було сформовано за рахунок майна,
переданого з державної власностi, на суму 3 026 015 000 000 (три
трильйони двадцять шiсть мiльярдiв п'ятнадцять мiльйонiв) карбованцiв
по акту оцiнки вартостi цiлiсного майнового комплексу Державного
акцiонерного енергопостачального пiдприємства "Кiровоградобленерго"
вiд 31 травня 1996 року, затвердженого заступником мiнiстра
енергетики та електрифiкацiї України (iз змiнами до акту вiд 26
листопада 1996 року, згiдно з якими вартiсть переданого майна
становить 29 844 000 (двадцять дев'ять мiльйонiв вiсiмсот сорок
чотири тисячi) гривень). 
6. Склад та структура внескiв до статутного фонду (капiталу) 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №625/1/98 вiд 30.11.1998
року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
У процесi першої емiсiї випущено 119 376 000 штук простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 25 (двадцять п'ять) копiйок кожна. 
Згiдно з iнформацiєю, наданою Товариством, продаж акцiй ВАТ
"Кiровоградобленерго" здiйснювався згiдно з уточненими планами
розмiщення акцiй, погодженими з Кабiнетом Мiнiстрiв України та
затвердженими наказами Фонду державного майна, в тому числi: за
приватизацiйнi папери та грошовi кошти робiтникам та керiвництву
Товариства (пiльговий продаж), а також фiзичним та юридичним особам
шляхом продажу на 34-му сертифiкатному аукцiонi за приватизацiйнi
майновi сертифiкати (2,4% статутного капiталу); першому
спецiалiзованому грошовому аукцiонi через мережу МЦСА (5% статутного
капiталу); за грошовi кошти на комерцiйному конкурсi (20% статутного
капiталу); на фондовiй бiржi (5,7% статутного капiталу). Акцiї
товариства були задiянi у всiх приватизацiйних механiзмах без
будь-яких обмежень.
Згiдно з Указами Президента України вiд 02 серпня 1999 року №944/99
та вiд 15 липня 2000 року №904/2000, Товариство було включено до
перелiку вiдкритих акцiонерних товариств, пакети акцiй яких (51%
Статутного капiталу, що становить 60 881 761 акцiю) пiдлягали
продажу, про що було офiцiйно повiдомлено у Вiдомостях приватизацiї
№42 вiд 01 листопада 2000 року.
Згiдно з спiльним наказом Фонду державного майна України,
Антимонопольного комiтету України, Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку, Мiнiстерства палива та енергетики України вiд 07
вересня 2000 року №1855/12/263/414, зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї України 12 вересня 2000 року за №600/4821, та розпорядженням
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01 жовтня 2000 року №404-р, конкурс
вiдбувся у квiтнi 2001 року. Переможцем конкурсу стала словацька
компанiя Vychodoslovenske Energeticke Zavode S.P.Kosice. 
7. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Згiдно з даними регiстрiв бухгалтерського облiку станом на звiтну



дату довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають       481 414  тис.
грн. та включають:
Назва об'єкту iнвестицiй Сума на 31 грудня 2010, тис. грн. Сума
на 31 грудня 2009,       тис. грн.
ТОВ "Кiровоградська Генеруюча Компанiя" 106 659 106 659
ТОВ "Енерго-Спорт" 454 485
Разом Довгостроковi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в
капiталi 107 113 107 144
ТОВ "Пiвденна Генеруюча Компанiя" 32 065 107 977
ВАТ "Чернiвцiобленерго" 13 480 2 500
ВАТ "Севастопольенерго" 50 078 0
ВАТ "Житомиробленерго" 68 785 0
ВАТ "Миколаївобленерго" 3 395 0
ВАТ "Готель "Славутич" 20 000 0
Iнвестицiйнi сертифiкати 186 498 215 497
Разом iншi фiнансовi iнвестицiї 374 301 325 974

 На звiтну дату Товариством не визначено призначення Iнвестицiйних
сертифiкатiв (утримання до погашення або для продажу), тому вони
вiдображенi по справедливiй вартостi.
8. Довгострокова  дебiторська  заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображена за первiсною
вартiстю та включає:
Назва контрагенту Сума на 31 грудня 2010, тис. грн. Сума на 31
грудня 2009,       тис. грн.
Реструктуризована заборгованiсть ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 168 633
Позика ТОВ "Енерго-Спорт" 102 127
Разом 270 760

Згiдно Угодам про реструктуризацiю заборгованостi за договором по
переведенню боргу, укладеними Товариством на пiдставi Постанови КМУ №
193 вiд 05 березня 2009 року, ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" погашає
заборгованiсть починаючи з 1 сiчня 2010 року рiвними частинами
протягом 15 рокiв.
Згiдно Договору вiд 28 липня 2008 року була видана позика ТОВ
"Енерго-Спорт", погашення по договору до 30 грудня 2018 року по 8
тис. грн кожен квартал починаючи з 1 сiчня 2009 року.
9. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання  включають:
Назва об'єкту фiнансових зобов'язань Сума на 31 грудня 2010,
тис. грн. Сума на 31 грудня 2009,        тис. грн.
Зобов'язання за облiгацiями серiї А 4 960 4 960
Зобов'язання за облiгацiями серiї В 118 680 114 300
Премiя по облiгацiям серiї А 38 46
Премiя по облiгацiям серiї В 164 11
Разом 123 842 119 317

У 2008 роцi Товариство  набуло права на випуск 120 000 штук облiгацiй
серiї В номiнальної вартостi 1 000 грн. кожна i строком обiгу до 24
лютого 2013 року. Згiдно з проспектом емiсiї, виплата процентiв
проводиться чотири рази на рiк протягом строку обiгу облiгацiй.
Станом на звiтну дату розмiщено 118 680 штук облiгацiй серiї В на
суму 118 844 тис. грн. с премiєю в сумi 164 тис. грн. Для виплат,
здiйснених у звiтному перiодi процентна ставка склала 23% рiчних.



Власник облiгацiй має право на оферту  (щорiчне надання облiгацiй
Емiтенту для їх довгострокового викупу).
Для забезпечення випуску облiгацiй серiї В було укладено Договiр
поруки з ВАТ "Готель "Прем'єр Палац"  вiд 25 грудня 2007 року, який
передбачає укладення договорiв поруки мiж власниками облiгацiй та
ВАТ "Готель "Прем'єр Палац".
Згiдно цього договору Поручитель зобов'язується здiйснити
забезпечення  випуску облiгацiй Товариства та в повному обсязi
вiдповiдати за виконання Товариством зобов'язань  перед власниками
облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний договiр, а саме за:
" виплату вiдсоткового доходу за облiгацiями у порядку та строки,
визначенi в Проспектi емiсiї облiгацiй;
" виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у
порядку, визначеному в Проспектi емiсiї облiгацiй;
" виплату вартостi облiгацiй при їх викупу у порядку та строки,
визначенi в Проспектi емiсiї облiгацiй.
У 2005 роцi Товариство набуло права на випуск 5 000 штук простих
iменних облiгацiй номiнальної вартостi 1 000 грн. кожна и строком
погашення у 2015 роцi. Рiшенням Наглядової ради Товариства у звiтному
роцi  встановлена  процентна ставка 15% та 23%  рiчних. Власник
облiгацiй має право на оферту  (щорiчне надання облiгацiй Емiтенту
для їх довгострокового викупу).
Для забезпечення випуску облiгацiй серiї А - номiнальною вартiстю 5
000 тис. грн. було укладено Договiр поруки з ВАТ "Українська
Iнновацiйно-фiнансова компанiя" вiд 23 червня 2005 року. Умови
Договору вiдповiдають описаним вище. Договори поруки, укладенi мiж
емiтентом та Поручителями дiють до повного виконання сторонами
зобов'язань за цими договорами.
Станом на 31 грудня 2010 року було розмiщено 4 960 штук облiгацiй  на
4 998 тис. грн. з премiєю у сумi 38 тис. грн. В 2010 роцi Товариству
облiгацiї для викупу не пред'являлися.
На звiтну дату Товариством був нарахований вiдсотковий дохiд:
"  з облiгацiй серiї А на суму 26 тис. грн. за перiод з 19 грудня
по 31 грудня  2010 року;
"  з облiгацiй серiї  В на суму 2 467 тис. грн. за перiод з 29
листопада по 31 грудня  2010 року.
10. Iншi довгостроковi  зобов'язання 
Iншi довгостроковi  зобов'язання  включають випущенi у 2000 роцi
Товариством безпроцентнi векселя номiнальною вартiстю 9 000 000 грн.,
з погашенням за пред'явленням, але не ранiше 01 сiчня 2015 року. У
звiтному перiодi данi векселi вiдображенi по дисконтованiй вартостi з
урахуванням ринкової вiдсоткової ставки у розмiрi 15%.
11. Припущення безперервної дiяльностi Товариства
В найближчому майбутньому пiдприємство буде продовжувати вiдчувати
вплив не стабiльної економiки в країнi. Наслiдком цього є суттєва
невизначенiсть, яка може впливати на майбутнi операцiї, можливiсть
вiдшкодування вартостi активiв пiдприємства та здатнiсть
обслуговувати та сплачувати свої борги.
Пiдприємство функцiонує в не стабiльному економiчному середовищi.
Економiчна стабiльнiсть буде значною мiрою залежати вiд ефективностi
фiскальних та iнших заходiв, що їх проводить Уряд України. Не iснує
чiткого уявлення, якi заходи будуть здiйсненi Урядом України у
зв'язку з iснуючою економiчною ситуацiєю.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що



пiдприємство буде функцiонувати в майбутньому. Це припущення
передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi
звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить
яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б
необхiднi, коли б пiдприємство не мало можливостi продовжувати свою
дiяльнiсть в майбутньому, чи коли б воно реалiзовувало свої активи не
в ходi звичайної дiяльностi.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
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 положення
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 в загальному об'ємі
постачання

Основними видами дiяльностi товариства є виробництво, передача та
постачання електроенергiї.
Перспективнiсть виробництва велика, оскiльки з року в рiк
збiльшується споживання пiдприємствами та населенням Кiровоградської
областi електроенергiї.
Залежнiсть вiд сезонних змiн незначна. В зимовий перiод споживання
електроенергiї збiльшується в порiвняннi з лiтнiм перiодом.
 Основнi ринки збуту та основнi клiєнти це населення та пiдприємства
i органiзацiї м. Кiровограда та Кiровоградської областi.
Проблеми неплатежiв та отримання загальної частини платежiв в
негрошовiй формi є показником майже всiх секторiв економiки України в
трому числi й енергетичного. 
На протязi звiтного року товариством вживались заходи по технiчному
переоснащенню об'єктiв, модернiзацiя обладнання, впровадження нової
технiки.
Проблема управлiння ризиками пiд час постачання електроенергiї
мережами з кожним роком постає усе гострiше, оскiльки пов'язана вона
iз технiчним станом обладнання, рiзними стихiйними лихами та iншими
непередбачуваними чинниками. I цю проблему слiд вирiшувати
цивiлiзовано, у прозорому правовому руслi, через систему страхування,
створення вiдповiдних фондiв, гнучку тарифну полiтику. Вiдтак назрiла
необхiднiсть вироблення чiткої концепцiї управлiння ризиками
пошкодження лiнiй електропередач та обладнання трансформаторних
пiдстанцiй внаслiдок впливу стихiйних лих або техногенних катастроф.
ВАТ "Кiровоградобленерго" є монополiстом в Кiровоградськiй областi.
Функцiї регулювання та сприяння розвитку конкуренцiї в галузi, та
органiзацiї ефективного ринку електричної енергiї виконує Нацiональна
комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ), основними
завданнями якої є:
Участь у формуваннi та забезпеченнi реалiзацiї єдиної державної
полiтики щодо розвитку i функцiонування оптового ринку
електроенергiї, ринкiв газу, нафти та нафтопродуктiв.
Державне регулювання дiяльностi суб'єктiв природних монополiй в
електроенергетицi, нафтогазовому комплексi, у сферi теплопостачання,



якщо теплова енергiя виробляється на теплоелектроцентралях,
когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних
або поновлюваних джерел енергiї.
Сприяння конкуренцiї у сферi виробництва електричної енергiї,
постачання електричної енергiї та газу, видобутку газу та нафти,
зберiгання та реалiзацiї газу, нафти i нафтопродуктiв та у сферi
теплопостачання, якщо теплова енергiя виробляється на
теплоелектроцентралях, когенерацiйних установках та установках з
використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї.
Забезпечення проведення цiнової i тарифної полiтики в
електроенергетицi, нафтогазовому комплексi та встановлення тарифiв на
електричну та теплову енергiю, що виробляється на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенерацiйних установках i
установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел
енергiї.
Забезпечення ефективностi функцiонування товарних ринкiв на основi
збалансування iнтересiв суспiльства, суб'єктiв природних монополiй та
споживачiв їх товарiв i послуг.
Захист прав споживачiв електричної i теплової енергiї, газу, нафти та
нафтопродуктiв.
Розроблення i затвердження правил користування електричною енергiєю
та газом.
Координацiя дiяльностi державних органiв у питаннях регулювання
ринкiв енергоносiїв.
Видача суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на виробництво
електричної енергiї в обсягах, що перевищують рiвень, який
встановлюється умовами та правилами здiйснення пiдприємницької
дiяльностi з виробництва електричної енергiї (лiцензiйними умовами),
передачу та постачання електричної енергiї, зберiгання природного
газу в обсягах, що перевищують рiвень, який встановлюється умовами та
правилами здiйснення пiдприємницької дiяльностi зi зберiгання
природного газу (лiцензiйними умовами), i постачання природного газу,
транспортування нафти та нафтопродуктiв магiстральними
трубопроводами, транспортування природного i нафтового газу
трубопроводами; лiцензування певних видiв господарської дiяльностi у
сферi теплопостачання, якщо теплова енергiя виробляється на
теплоелектроцентралях, когенерацiйних установках та установках з
використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї; видача
лiцензiй на електричну та теплову енергiю, що виробляються
когенерацiйними установками.
Контроль за додержанням лiцензiатами умов здiйснення лiцензованої
дiяльностi.
Структура енергетичного ринку в Українi включає виробникiв
електричної та теплової енергiї,  ДП "Енергоринок" та 27 обласних
енергетичних компанiй. 
Дiюча система не передбачає конкуренцiї в галузi електроенергетики.
Крiм того на НКРЕ було покладено функцiї з регулювання тарифiв на
виробництво, передачу та постачання електричної енергiї та оптової
цiни електричної енергiї, що вироблена електростанцiями i
пропонується для закупiвлi оптовим ринком.
Впродовж десятирiч паливно-енергетичний комплекс України забезпечував
кiлькiсне зростання економiки. Тепер держава прагне забезпечити
насамперед високий рiвень життя та безпечне довкiлля для своїх
громадян. Завданням енергетики сьогоднi стає повне, надiйне та



екологiчно безпечне задоволення потреб суспiльства в енергетичних
продуктах. 
Енергетична стратегiя України до 2030 року стала важливим кроком в
напрямку формування дiєвої системи управлiння в паливно-енергетичному
секторi, здатної працювати на вирiшення завдань сьогодення. Стратегiя
закладає концептуальнi засади енергетичної безпеки держави, визначає
головнi цiлi та завдання енергетичної полiтики, намiчає основнi
напрямки та показники розвитку енергетики. Мета Стратегiї - сприяти
реалiзацiї в Українi енергозберiгаючої моделi розвитку економiки. 
Енергетична стратегiя є результатом доопрацювання робочою группою
Мiнпаливенерго проекту "Енергетичної стратегiї України до 2030 року
та дальшу перспективу" Iнституту загальної енергетики Нацiональної
академiї наук України. Доопрацювання виконано у вiдповiдностi з
дорученнями Президента України та Уряду України з врахуванням
результатiв Парламентських слухань, громадських обговорень,
пропозицiй депутатiв Верховної Ради України, мiнiстерств i вiдомств,
наукових органiзацiй та енергетичних компанiй.
Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що
займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання немає.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв були такi придбання та вiдчуження активiв по
категорiям:
2006 рiк
Придбано - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 12610
тис.грн., машини та обладнання - 5184 тис.грн., транспортнi засоби -
2727 тис.грн., iншi - 4337 тис.грн., всього - 24870 тис.грн.
Вибуло - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 4242 тис.грн.
залишкової вартостi, також - 266 тис.грн. залишкової вартостi -
списано повнiтю замортизоване. Всього по первiснiй вартостi - 23424
тис.грн.
2007 рiк
Придбано - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 17307
тис.грн., машини та обладнання - 8672 тис.грн., транспортнi засоби -
1482 тис.грн., iншi - 4064 тис.грн., всього - 31525 тис.грн.
Вибуло - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1532 тис.грн.
залишкової вартостi, також - 85 тис.грн. залишкової вартостi -
списано повнiтю замортизоване. Всього по первiснiй вартостi - 10662
тис.грн.
2008 рiк
Придбано - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 31290
тис.грн., машини та обладнання - 14241 тис.грн., транспортнi засоби -
4969 тис.грн., iншi - 6603 тис.грн., всього - 57103 тис.грн.
Вибуло - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1762 тис.грн.
залишкової вартостi, також - 310 тис.грн. залишкової вартостi -
списано повнiтю замортизоване. Всього по первiснiй вартостi - 15026
тис.грн.
2009 рiк
Придбано - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 29964
тис.грн., машини та обладнання - 11696 тис.грн., транспортнi засоби -
2203 тис.грн., iншi - 8788 тис.грн., всього - 52651 тис.грн.
Вибуло - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2364 тис.грн.



залишкової вартостi, також - 209 тис.грн. залишкової вартостi -
списано повнiтю замортизоване. Всього по первiснiй вартостi - 20619
тис.грн.
2010 рiк
Придбано - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 43222
тис.грн., машини та обладнання - 30495 тис.грн., транспортнi засоби -
2570 тис.грн., iншi - 9636 тис.грн., всього - 85923 тис.грн.
Вибуло - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 3571 тис.грн.
залишкової вартостi, також iншi - 503 тис.грн. залишкової вартостi -
списано повнiтю замортизоване. Всього по первiснiй вартостi - 23234
тис.грн.
Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та
здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.

Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда
основних засобiв не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було
значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. 
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства,
ступiнь використання обладнання в середньому складає в середньому 70
вiдсоткiв. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи
пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в
балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає
фактичнiй адресi пiдприємства та його фiлiй. 
На думку товариства, екологiчнi питання не позначаються на
використаннi активiв пiдприємства. 
На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва,
розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани
потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв,
вартiсть яких є високою.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень

Обленерго є останнiм в ланцюзi передачi електричної енергiї
споживачам i на нього лягає весь тягар збору платежiв за вiдпущену
енергiю i пов'язаних з цим проблем. 
Загальний знос виробничих фондiв на 31.12.2010 року складає 76,009 %,
а сума нарахованого зносу в 2010 роцi склала 45,274 млн. грн. Крiм
того, у складi основних виробничих фондiв станом на 31.12.2010 року
знаходяться об'єкти зi 100% зносом. Наведенi данi свiдчать про те, що
виконання капiтальних та поточних ремонтiв основних засобiв
недостаньо для подолання прогресуючого фiзичного та морального
старiння основного обладнання, необхiдно нарощувати обсяги
капiталовкладень у будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих лiнiй
електропередач, трансформаторних пiдстанцiй та iнших виробничих
об'єктiв.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень
Товариством не вивчена.



Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства

В звiтному роцi штрафiв i компенсацiй за порушення вимог
законодавства Товариство сплатило в сумi 398 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих
коштiв вiд виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку,
крiм того, Товариством залучаються кредитнi кошти. 
Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам
пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками
фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню
об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової
полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства
як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги
ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат
виробництва та погашення поточних зобов'язань.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів

Укладенi, але не виконанi договори - це, в основному, договори на
постачання електричної енергiї фiзичним та юридичними особам.
Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв
вiдсутня.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на
розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення
фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, ремонт
технiки i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на
дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання
цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що
негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік

В звiтному роцi товариство дослiдження та розробки не проводило.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Впродовж 2010 року судових справ, в яких Товариство виступало
вiдповiдачем та розгляд яких, мiг  вплинути на результати
фiнансово-господарської дiяльностi, вiдсутнi.

Інша інформацію, 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 останнi три роки фiнансовi результати товариства були такi:



2008 рiк - прибуток 1275 тис.грн.; 2009 рiк - збиток 33500 тис.грн.,
2010 рiк - прибуток 31954 тис.грн.; 
При цьому прибуток вiд операцiйної дiяльностi склав:
2008 рiк - 48 572 тис. грн.;
2009 рiк - 54 552 тис.грн.;
2010 рiк - 108 690 тис.грн.



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

  374270.0001.Виробничого призначення   411376.000        0.000        0.000   374270.000   411376.000

  278448.000- будівлі та споруди   296274.000        0.000        0.000   278448.000   296274.000

   81396.000- машини та обладнання   100395.000        0.000        0.000    81396.000   100395.000

    9914.000- транспортні засоби    10273.000        0.000        0.000     9914.000    10273.000

    4512.000- інші     4434.000        0.000        0.000     4512.000     4434.000

       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

  374270.000Усього   411376.000        0.000        0.000   374270.000   411376.000

Пояснення : Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому

30-60 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-15 рокiв, транспортними засобами -

5-15 рокiв. 

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання

засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої

дiяльностi Товариства. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 1714719 тис.грн.,

ступiнь їх зносу - 76,009%, ступiнь їх використання в середньому 70%, сума

нарахованого зносу - 1303343 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв

зумовленi їх надходженням протягом року (надiйшло основних засобiв за 2010 рiк

на суму 85923 тис.грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 44743

тис.грн. та вибуття основних засобiв на суму 4074 тис.грн. за залишковою

вартiстю. Обмежень на використання майна Емiтента немає.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал

Статутний капітал

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99  N 87.

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi

активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання -

Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  i платежiв - Доходи майбутнiх

перiодiв

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(361271.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого

статутного капiталу(29844.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

      361271

       29844

       29844

      329810

       29844

       29844



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за

корист. коштами

(% річних)

Непогашена

частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник

нення

Дата

погашення

Кредити банку, у тому числі : X      128621.00X X

Кредит ПАТ "Перший Iнвестицiйний банк"  18.000        9992.0019.08.2010 17.02.2012

Кредитна лiнiя в АТ "Сбербанк Росiї"  11.500      118629.0025.05.2009 25.05.2012

Зобов'язання за цінними паперами X      424208.00X X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X      123842.00X X

Зобов'язання за вiдсотковими облiгацiями серiї А  23.000        4998.0029.08.2005 14.09.2015

Зобов'язання за вiдсотковими облiгацiями серiї В  23.000      118844.0021.02.2008 27.02.2013

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним

випуском):
X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X

За векселями (всього) X      300366.00X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними

цінними паперами) (за кожним видом):
X           0.00X X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за

кожним видом):
X           0.00X X

Податкові зобов'язання X        6894.00X X

Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X

Інші зобов'язання X      113101.00X X

Усього зобов'язань X      672824.00X X

Опис: Довгостроковi зобов'язання складаються з:

- довгостроковi кредити банкiв - 9 968 тис.грн.

- iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання

 (зобов'язання за облiгацiями) - 123 842 тис.грн.

- iншi довгостроковi зобов'язання - 5 146 тис.грн.

Короткостроковi зобовязання складаються з:

- короткостроковi кредити банкiв - 118 629 тис.грн.

- поточна заборгованiсть за довгостроковими

зобов'язаннями - 24 тис.грн

- векселi виданi - 295 220, тис.грн

.- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,

послуги -  16 340 тис.грн

.- поточнi зобов'язання за розрахунками:

- з одержавних авансiв - 66 911 тис.грн

.- з бюджетом - 6 894 тис.грн

.- зi страхування - 2483 тис.грн

.- з оплати працi -  4530 тис.грн

.- з учасниками -  20 479 тис.грн.

- iншi поточнi зобов'язання - 2 358 тис.грн.



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид 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 Виробництво електроенергiї 37,378 млн.        31810.50            4.40 37,378 млн.

кВт*год

       31440.00            4.40

   2 Розподiлення та постачання електроенергiї 1660,483       671406.00           93.00 1660,483

млн.кВт*год

      672795.10           93.00

   3 Послуги з транзиту електроенергiї 596,814        18515.60            2.60 596,814

млн.кВт*год

       18948.00            2.60



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

1 2 3

   1 Матерiальнi витрати            7.40

   2 Заробiтна плата           16.30

   3 Нарахування на заробiтну плату            5.90

   4 Амортизацiя            7.30

   5 Iншi витрати            3.40

   6 Купована енергiя           59.70



14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію

випуску

Найменування особи гаранта дентифікаційний код за ЄДРПОУ

гаранта

Місцезнаходження гаранта

1 2 3 4 5

Опис Договiр поруки з ВАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя" вiд 23.06.2005 зобов"язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй ВАТ "КОЕ", випущених на суму 5 000

000( п"ять мiльйонiв гривень) та в повному обсязi вiдповiдати за виконання ВАТ "КОЕ" зобов"язань перед власниками облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний договiр, а саме:

- виплати процентного доходу за облiгацiями у порядку та строки, визначенi в iнформацiї про випуск облiгацiй;

- виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку, визначеному в iнформацiї про випуск облiгацiй;

- виплату вартостi облiгацiй при їх достроковому викупу та строки, визначенi в iнформацiї про випуск облiгацiй.

29.08.2005 215//2/05 Вiдкрите акцiонерне товариство "Українська

iновацiйно-фiнансова компанiя"

25198262 04073 м.Київ Московський проспект, 6

Опис ВАТ "Готель Прем'єр Палац" надає гарантiї пiд випуск облiгацiй ВАТ "Кiровоградобленерго" на суму 120000000 грн. 

Для забезпечення випуску облiгацiй серiї В було укладено Договiр поруки з ВАТ "Готель "Прем'єр Палац"  вiд 25 грудня 2007 року, який передбачає укладення договорiв поруки мiж

власниками облiгацiй та  ВАТ "Готель "Прем'єр Палац".

Згiдно цього договору Поручитель зобов'язується здiйснити забезпечення  випуску облiгацiй Товариства та в повному обсязi вiдповiдати за виконання Товариством зобов'язань  перед

власниками облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний договiр, а саме за:

" виплату вiдсоткового доходу за облiгацiями у порядку та строки, визначенi в Проспектi емiсiї облiгацiй;

" виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку, визначеному в Проспектi емiсiї облiгацiй;

" виплату вартостi облiгацiй при їх викупу у порядку та строки, визначенi в Проспектi емiсiї облiгацiй.

21.02.2008 188-1/2/08 Вiдкрите акцiонерне товариство "Готель

Прем'єр Палац"

21660999 01004 м.Київ бульвар Т. Шевченка / вул. Пушкiнська,5-7/29



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

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

12.07.2010 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на

фондовій біржі

13.07.2010

26.10.2010 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на

фондовій біржі

27.10.2010



2008

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  1  0

20092  1  0

20103  1  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія

Так

Акціонери

Реєстратор

Ні

X

X

X

Інше

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X

X

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

Підняттям карток

Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X

X

Підняттям рук X

Інше

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

Реорганізація

Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

X

X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Депозитарій X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ? _____Ні



Органи управління

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

Стратегичного планування

Так

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Ні

X

X

X

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)

  5

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою

Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  4

  0

Кількість представників державиі   0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   2

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами

(так/ні) ?
_____Ні

X

X

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X

X

X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) ______Так

Члени правління ( директор )

Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ ( юрист )

Секретар правління

Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 3

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Так

Секретар спостережної ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інше

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів

Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства

Так

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Ні

X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

______Так

X

X

X

X

X

X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії

документів

надаються

на запит

акціонера

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація

розповсюджу

ється на

загальних

зборах

Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу

Інформація про склад органів управління
товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Розмір винагороди посадових осіб АТ

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі

Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів

Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X

X

X

Інше

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______Так



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень

Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні

X

Інше

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

Ревізійна комісія

Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи

Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) ______Так

X

X

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились

Інше

X

X

X

X

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X

X

X

X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій

Так

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Ні

X

Інше

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Так

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

X

X

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його

прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________немає

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?

(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________немає
Розкрийте стан дотримання кодексу
(принципів, правил) корпоративного
управління у вашому акціонерному
товаристві

___________________________________________________________немає

______

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

Так

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

Ні

X

Інше

акціонерів

суду

X

X

X

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

Відкрите акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДIЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса________________________________________________________________25015 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ М.КIРОВОГРАД ПРОСПЕКТ КОМУНIСТИЧНИЙ,15

23226362

3510136600

231

      1005

40.13.0

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Баланс

на "31" грудня 2010 р.

Актив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво 020        29424        36352

Основні засоби:

залишкова вартість 030       372581       409709

первісна вартість 031      1649882      1712571

знос 032 ( 1277301 ) ( 1302862 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040       107144       107113

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056         2148         2148

Усього за розділом І 080       844667       940823

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100        25226        32898

готова продукція 130     --     --

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160        32651        26693

первісна вартість 161        48730        52318

резерв сумнівних боргів 162 ( 16079 ) ( 25625 )

з бюджетом 170         9943            6

Інша поточна дебіторська заборгованість 210          440          118

Поточні фінансові інвестиції 220     --     --

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010          528         1297

первісна вартість 011         1318         2565

накопичена амортізація 012 ( 790 ) ( 1268 )

Інші фінансові інвестиції 045       325974       374301

Довгострокова дебіторська заборгованість 050          760          270

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055         1689         1667

Запаси:

поточні біологічні активи 110     --     --

незавершене виробництво 120     --     --

Товари 140        10172         5248

Векселі одержані 150        12302     --

за виданими авансами 180         7600         8558

З нарахованих дохідів 190     --     --

Із внутрішніх розрахунків 200     --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 459 ) ( 481 )

2011 01 01

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035     --     --

первісна вартість 036     --     --

накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070     --     --

Відстрочені податкові активи 060         6567        10114

Гудвіл при консолідації 075     --     --

Гудвіл 065     --     --

Довгострокові фінансові інвестиції:



IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500       316293       118629

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510     --           24

Векселі видані 520        14142       295220

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540        55519        66911

з бюджетом 550          598         6894

із внутрішніх розрахунків 600     --     --

Інші поточні зобов'язання 610         3659         2358

Усього за розділом IV 620       440708       533868

V. Доходи майбутніх періодів 630     --     --

Баланс 640      1025707      1048705

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Поливяний Iван Олексiйович

Гончар Тетяна Iванiвна

Пасив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал

Статутний капітал 300        29844        29844

Пайовий капітал 310     --     --

Додатковий вкладений капітал 320     --     --

Інший додатковий капітал 330       265310       235021

Резервний капітал 340         2141         2141

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350        32515        94265

Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )

Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

      361271      329810380Усього за розділом I

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400        12421        14610

Інші забезпечення 410     --     --

415     --     --

416     --     --

Цільове фінансування 420     --     --

       14610       12421430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440       118976         9968

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450       119317       123842

Відстроченні податкові зобов'язання 460     --     --

Інші довгострокові зобов"язання 470         4475         5146

      138956      242768480Усього за розділом III

зі страхування 570         2312         2483

з оплати праці 580         5597         4530

з учасниками 590        20509        20479

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530        22079        16340

з позабюджетних платежів 560     --     --

Частка меншості 385     --     --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230         3746        23190

в іноземній валюті 240        69688            5

Інші оборотні активи 250         9264        11154

Усього за розділом II 260       181032       107870

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270     --           12

Баланс 280      1025707      1048705

у т.ч. в касі 231     --           53

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275            8     --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,

утримуваними для продажу

605     --     --



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Відкрите акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДIЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ

Одиниця виміру: тис. грн.

23226362

3510136600

      1005

231

40.13.0

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2010 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній

період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010       843860       693835

Податок на додану вартість 015 ( 140643 ) ( 115639 )

Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035       703217       578196

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 594527 ) ( 523644 )

Валовий:

Прибуток 050       108690        54552

Збиток 055 (    --    ) (    --    )

Інші операційні доходи 060       438845       375129

Адміністративні витрати 070 ( 21828 ) ( 35414 )

Витрати на збут 080 (    --    ) (    --    )

Інші операційні витрати 090 ( 406059 ) ( 373597 )

Прибуток 100       119648        20670

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )

Дохід від участі в капіталі 110     --     --

Інші фінансові доходи 120         3216        17693

Інші доходи 130       868083        87796

Фінансові витрати 140 ( 77944 ) ( 78945 )

Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) ( 39 )

Інші витрати 160 ( 862548 ) ( 84075 )

Прибуток 170        50455     --

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) ( 36900 )

2011 01 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній

період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230        43016        37305

Витрати на оплату праці 240       102164        93858

Відрахування на соціальні заходи 250        36804        33431

Амортизація 260        45274        41381

Інші операційні витрати 270       294187       279587

Разом 280       521445       485562

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній

період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300    119376000    119376000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    119376000    119376000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0.26768000 (      0.28063000)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0.26768000 (      0.28063000)

Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Голова Правлiння __________ Поливяний Iван Олексiйович

Головний бухгалтер __________ Гончар Тетяна Iванiвна

        3456    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

( 33500 )(    --    )225Збиток

Чистий:

    --       31954220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку

( 56 )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

( 33444 )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

    --       31954190Прибуток

(    --    )( 18501 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Відкрите акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДIЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ

Одиниця виміру: тис. грн.

23226362
3510136600

      1005

40.13.0

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за рік 2010

Стаття Код
За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010        50455     --

Коригування на: амортизацію необоротних активів 020        45274 Х

збільшення (зменшення) забезпечень 030     --     --

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040     --     --

Витрати на сплату відсотків 060        77944 Х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих

оборотних активах

070       164922     --

Зменшення (збільшення): оборотних активів 080     --     --

витрат майбутніх періодів 090     --           12

Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань 100     --     --

доходів майбутніх періодів 110     --     --

Грошові кошти від операційної діяльності 120       164910     --

Сплачені: відсотки 130 Х     --

податки на прибуток 140 Х     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150       164910     --

Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності:

Надходження Видаток Надходження Видаток

5 6

    --        36900

       41381 Х

    --     --

    --     --

       78945 Х

       62051     --

    --     --

    --     --

    --     --

    --     --

       62051     --

Х     --

Х     --

       62051     --

    --     --

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050     --         8751     --        21375

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170       164910     --        62051     --

Реалізація: фінансових  інвестицій 180     -- Х

необоротних активів 190     -- Х

майнових комплексів 200     --     --

Отримані: відсотки 210     -- Х

Інші надходження 230     -- Х

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності:

    -- Х

    -- Х

    --     --

    -- Х

    -- Х

дивіденди 220     -- Х     -- Х

Придбання: фінансових інвестицій 240 Х     --

майнових комплексів 260 Х     --

Х     --

Х     --

необоротних активів 250 Х     -- Х     --

Інші платежі 270 Х     --

Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --

Х     --

    --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280     --     --     --     --

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300     --     --     --     --

2011 01 01



1 2 3 4 5 6

Надходження власного капіталу 310     -- Х

Отримання позики 320     -- Х

Інші надходження 330     -- Х

Погашення позик 340 Х     --

Інші платежі 360 Х     --

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності:

    -- Х

    -- Х

    -- Х

Х     --

Х     --

Сплачені дивіденди 350 Х     -- Х     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370     --     --

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390     --     --

    --     --

    --     --

Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --     --     --

Чистий рух коштів за звітний період 400       164910     --

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     --

       62051     --

    --     --

Залишок коштів на початок року 410        73434 Х     -- Х

Залишок коштів на кінець року 430        23195 Х        62051 Х

Голова Правлiння __________ Поливяний Iван Олексiйович

Головний бухгалтер __________ Гончар Тетяна Iванiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Відкрите акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДIЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ

Одиниця виміру: тис. грн.

23226362
3510136600

      1005

231

40.13.0

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за рік 2010

Стаття Код

1 2 3 4

Залишок на

початок року 010        29844     --

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатко-

вий

вкладений

капітал

Інший

додатко-

вий капітал

5 6

    --       265310

7 8

        2141        32515

Резервний

капітал

Нерозподіл

ений

прибуток

Неоплачен

ий капітал

Вилучений

капітал

9 10

    --     --

Разом

11

      329810

Коригування:

Зміна облікової

політики
020

Виправлення

помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований

залишок на

початок року
050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

       29844     --     --       265310         2141        32515     --     --       329810

Переоцінка

активів: Дооцінка

основних засобів
060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних

засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

незавершеного

будівництва
080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка

незавершеного

будівництва
090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

нематеріальних

активів
100

Уцінка

нематеріальних

активів
110

120

Чистий прибуток

(збиток) за звітний

період
130

Розподіл прибутку:

Виплати

власникам

(дивіденди)

140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --       -29796     --        29796     --     --     --

    --     --     --     --     --        31954     --     --        31954

2011 01 01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Спрямування

прибутку до

статутного

капіталу

150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до

Резервного

капіталу
160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:

Внески до капіталу
180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення

заборгованості з

капіталу
190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення

капіталу: Викуп

акцій (часток)
210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж

викуплених акцій

(часток)
220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання

викуплених акцій

(часток)
230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки

в капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення

номінальної

вартості акцій
250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в

капіталі: Списання

невідшкодованих

збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно

отримані активи 270     --     --     --         -493     --     --     --     --         -493

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в

капіталі 290     --     --     --       -30289     --        61750     --     --        31461

Залишок на кінець

року 300        29844     --     --       235021         2141        94265     --     --       361271

Гончар Тетяна Iванiвна_______Головний бухгалтер

Поливяний Iван Олексiйович_______Голова Правлiння



Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДIЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ

Середня кількість працівників 3087

За ЄДРПОУ 23226362

За КОАТУУ 3510136600

За CПОДУ       1005
За КОПФГ 231

За КВЕД 40.13.0

Контрольна сума

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

11 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних

активів

Код

рядка
Залишок на початок року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Надійшло за

рік

Переоцінка (дооцінка +,

уцінка -)

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

Вибуло за рік

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Нараховано

амортизації

за рік

Втрати від

зменшення

корисності за

рік

Залишок на кінець року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Інші зміни за рік

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2010 рік
Форма № 5           Код за 1801008

I. Нематеріальні активи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування

природними ресурсами 010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права користування майном
020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на комерційни

призначення 030 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на об'єкти промислової

власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Авторські та суміжні з ними

права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні активи
070 1318 790 1302 -- -- 55 55 533 --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 2565 1268

Разом
080 1318 790 1302 -- -- 55 55 533 -- -- -- 2565 1268

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



Групи основних засобів Код

рядка
Залишок на початок

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

Надійшло

за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка

-)

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,

щодо яких існує обмеження права

власності (081) --

вартість оформлених у заставу

нематеріальних активів (082) --

вартість створених підприємством

нематеріальних активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,

отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних

активів, щодо яких існує обмеження права

власності (085) --

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

8 9

Нарахова

но

амортиза

ції за рік

10

Втрати

від

зменшенн

я

кориснос

ті

11

Інші зміни за рік

первісної

(переоцін

еної)

вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

14 15

одержані за

фінансовою

орендою

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

16 17

передані в

оперативну оренду

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

18 19

у тому числі

Земельні ділянки 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Капітальні витрати на

поліпшення земель
110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та

передавальні пристрої
120 982484 704036 43222 -- -- 16100 12529 21825 -- -- --

Машини та обладнання 130 568821 487425 30495 -- -- 5140 4644 11000 -- -- --

Транспортні засоби 140 44748 34834 2570 -- -- 825 818 2204 -- -- --

Інструменти, прилади,

інвентар (меблі)
150 848 372 33 -- -- 4 4 56 -- -- --

Тварини 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Багаторічні насадження 170 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші основні засоби 180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Бібліотечні фонди 190 373 373 37 -- -- 23 23 37 -- -- --

Малоцінні необоротні

матеріальні активи
200 50120 50120 9566 -- -- 1142 1142 9566 -- -- --

Тимчасові (нетитульні)

споруди
210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1009606 713332 -- -- -- --

594176 493781 -- -- -- --

46493 36220 -- -- -- --

877 424 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

387 387 -- -- -- --

58544 58544 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

Інвестиційна нерухомість 105 2148 459 -- -- -- -- -- 22 -- -- -- 2148 481 -- -- -- --



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Природні ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інвентарна тара 230 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Предмети прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші необоротні матеріальні

активи
250 2488 141 -- -- -- -- -- 33 -- -- --

Разом 260 1652030 1277760 85923 -- -- 23234 19160 44743 -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

2488 174 -- -- -- --

1714719 1303343 -- -- -- --

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) --

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 892038

III. Капітальні інвестиції.

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 21539

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) 234411

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) --

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) --

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 675274

(267) --

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 21927 31164

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 11174 2717

4

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних

матеріальних активів 300 7810 2470 А. Фінансові інвестиції за методом участі в

капіталі в: асоційовані підприємства 350 41 107113 --

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 547 --

Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів
320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у

статутному капіталі інших підприємств 380 -- -- --

акції 390 -- -- --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 52629 --

Разом 340 94087 36351

інші 410 48327 374301 --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 48368 481414 --

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

інвестиціх відображені:

(421) --за собівартістю

(422) 374301за справедливою вартістю

(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції

відображені:

(424) --за собівартістю

(425) --за справедливою вартістю

(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна

оренда активів 440 325 --

4

Операційна курсова різниця 450 44 1784

Найменування показника Код

рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 475 --

Штрафи, пені, неустойки 470 5317 398

Утримання об'єктів житлово-комунального і

соціально-культурного призначення 480 -- --

Інші операційні доходи і витрати 490 432684 403877

у тому числі відрахування до резерву сумнівних

боргів 491 Х 11986

непродуктивні витрати та втрати 492 Х --

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за

інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 37 Х

Проценти 540 Х 66991

Фінансова оренда активів 550 -- --

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових

інвестицій 570 860231 857137

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 -- 849

Інші фінансові доходи і витрати 560 3179 10953

Неопераційна курсова разниця 600 -- --

Безоплатно одержані активи 610 572 Х

Списання необоротних активів 620 Х 685

Інші доходи і витрати 630 7280 3877

1 2 3

Каса 640 53

Найменування показника Код

рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 23137

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 5

Грошові коншти в дорозі 670 --

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 23195

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

(691) --яких обмежено

(341) --

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(342) --фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій



Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) --

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) --

контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код

рядка

Залишок на

початок

року

Збільшення за звітний рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано

(створено)

додаткові

відрахуванн

я

Використов

ано у

звітному

році

Сторновано

невикориста

ну суму у

звітному

році

Сума

очікуваного

відшкодува

ння витрат

іншою

стороною,

що

врахована

Залишок на

кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 12421 11683 -- 9494 -- -- 14610

Забеспечення  наступних витрат на додаткове

пенсійне забеспечення
720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання

гарантийних зобов'язань
730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на

реструктуризацію
740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
750 -- -- -- -- -- -- --

760 -- -- -- -- -- -- --

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв сумнівних боргів
775 16079 11986 -- 2440 -- -- 25625

Разом
780 28500 23669 -- 11934 -- -- 40235

З рядків 540-560 графа 4   фінансові витрати, уключені до собівартості продукції --

основної діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код

рядка

Балансова

вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення

чистої

вартості

реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 18906 -- --

Найменування показника

Код

рядка

Всього на

кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12

місяців

від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги
940 52318 27186 12981

6

12151

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі

вироби
810 -- -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 449 -- --

Паливо 820 2496 -- --

Тара і тарні матеріали 830 98 -- --

Будівельні матеріали 840 -- -- --

Запасні частини 850 10949 -- --

Незавершене виробництво 890 -- -- --

Готова продукція 900 -- -- --

Товари 910 5248 -- --

Разом 920 38146 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю

реалізації (921) --

переданих у переробку (922) --

оформлених у заставу (923) --

переданих на комісію (924) 5248

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий

рахунок 02) (925) --

*  визначається за п. 28 Положення (стандарту )  бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 118 118 -- --

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 2429

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

Найменування показника Код

рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 14

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не

прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980 29

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 43

Найменування показника Код

рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

(926) --З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу



Найменування показника Код

рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 22048

Найменування показника Код

рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 45276

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 6567

на кінець звітного року
1225 10114

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230 --

на кінець звітного року
1235 --

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 18501

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 22048

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 -3547

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань
1243 --

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 --

Використано за рік - усього
1310 27000

у тому числі на: будівництво об'єктів
1311 21927

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 5073

з них машин та обладнання
1313 --

придбання (створення) нематеріальних активів
1314 --

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 --

1316 --

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів Код

рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --

- усього

в тому числі

4

накопич

ена

амортиза

ція

--

5

надійшло

за рік

--

залишок на початок

року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна

вартість

--

7

накопич

ена

амортиза

ція

--

вибуло за рік

8

нараховано

амортизації

за рік

--

9

втрати від

зменшення

корисності

--

10

вигоди

від

відновле

ння

кориснос

ті

--

первісна

вартість

--

накопичен

а

амортизац

ія

--

залишок на кінець

року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок

на

початок

року

--

14

надійшло

за рік

--

15

зміни

вартості за

рік

--

16

вибуло за

рік

--

17

залишок

на кінець

року

--

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні біологічні активи 1420 --

- усього

в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи в стані біологічних

перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) --

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

(1432) --справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код

рядка

дохід

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --

- усього

в тому числі

4

витрати

5

Вартість

первісного

ивзнання

Результат від первісного

визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати

пов'язані з

біологічними

перетвореннями

Уцінка
Виручка від

реалізації

Собівартість

реалізації
реалізації

первісного

визнання та

реалізації

Фінансовий результат

(прибуток+, збиток-) від

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --

- усього

в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- --

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст живої маси - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з нього :   великої рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша продукція тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові біологічні активи тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні

активи - разом

Голова Правлiння Поливяний Iван Олексiйович

Головний бухгалтер Гончар Тетяна Iванiвна


