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Заява про відповідальність керівництва за підготовку і затвердження 
фінансової звітності 
 

Керівництво Приватного акціонерного товариства "Кіровоградобленерго" (надалі Компанія)несе 
відповідальність за підготовку цієї фінансової звітності, яка достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан Компанії станом на 30 вересня 2018 року, результати її діяльності, а також рух грошових 
коштів і зміни в капіталі за дев'ятимісячний період, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі за текстом - МСФЗ). 

 

При підготовці  фінансової звітності керівництво Компанії несе відповідальність за: 

• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їхнє послідовне застосування; 

• Застосування обґрунтованих оцінок і допущень; 

• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття усіх суттєвих відхилень в примітках до  фінансової 
звітності; 

• Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Компанія продовжуватиме свою діяльність 
в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірне. 

• Керівництво Компанії також несе відповідальність за: 

• Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього 
контролю в Компанії; 

• Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім 
ступенем точності інформацію про фінансовий стан Компанії та забезпечити відповідність фінансової 
звітності вимогам МСФЗ; 

• Вживання заходів у межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Компанії; 

• Запобігання і виявлення фактів шахрайства та інших зловживань. 

 

Проміжна стисла фінансова звітність Компанії за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2018 
року, яка наведена на сторінках з 3 по 21,  була підписана від імені Керівництва Компанії 25 жовтня 2018 
року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................   .........................................................................  
Серпокрилов Віктор Миколайович 
Керівник 

 Довгаль Наталія Валеріївна 
Головний бухгалтер 



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 
 Дата (рік,місяць, число)   2018 | 10 | 01 
 Код за ЄДРПОУ  23226362 
 

ПРИМІТКИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ НА СТОРІНКАХ 8 - 22, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ПРОМІЖНА СТИСЛА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ДЕВ'ЯТИМІСЯЧНИЙ ПЕРІОД, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ 3 
 

Проміжна стисла фінансова звітність за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2018 року   КОДИ 
Територія Кіровоградська область за КОАТУУ  3510100000 
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариство за КОПФГ  230 
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії  за КВЕД  35.13 
Середня кількість працівників3112    

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)    
Адреса бульвар Студентський, буд. 15, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25015    
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V  

Проміжний стислий звіт про фінансовий стан Форма № 1   
на 30 вересня 2018 року та 31 грудня 2017 року 
 

Код за ДКУД  1801001 
 

  31 грудня 2017 р.  30 вересня2018 р. 

Прим. АКТИВ 
Код 

рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 
 
 

1 2 3 4 

 I. Необоротні активи      

4 Нематеріальні активи 1000  679   1'596 

4 первісна вартість 1001  6'008   7'539 

4 накопичена амортизація 1002  (5'329)   (5'943) 

5 Незавершені капітальні інвестиції 1005  11'490   34'476 

6 Основні засоби 1010  1'139'086   1'103'547 

6 первісна вартість 1011  2'340'475   2'417'863 

6 знос 1012  (1'201'389)   (1'314'316) 

 Інвестиційна нерухомість 1015  -   -

 Довгострокові біологічні активи 1020  -   -

 Довгострокові фінансові інвестиції:     

7 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030  109'820   109'820 

8 інші фінансові інвестиції 1035  30'262   -

9 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  3'129   3'129 

30 Відстрочені податкові активи 1045  -   -

 Інші необоротні активи 1090  -   -

 Усього за розділом I 1095  1'294'466   1'252'568 

 II. Оборотні активи     

10 Запаси 1100  33'154  42'980 

 Поточні біологічні активи 1110  -  -

11 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125  110'815  101'589 

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:    -  -

 за виданими авансами 1130  39'324  36'361 

 з бюджетом 1135  7'625  10'745 

 у тому числі з податку на прибуток 1136   7'591  10'739 

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155  -  -

8 Поточні фінансові інвестиції 1160  161'281  188'375 

12 Гроші та їх еквіваленти 1165  27'435  49'043 

 Витрати майбутніх періодів 1170  -  -

 Інші оборотні активи 1190  4'339  2'641 

 Усього за розділом II 1195  383'973 431'734 

 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -

 Баланс 1300  1'678'439 1'684'302 
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Проміжний стислий звіт про фінансовий стан Форма № 1   
на 30 вересня 2018 року та 31 грудня 2017 року 
 

Код за ДКУД  1801001 
 

    31 грудня 2017 р.  30 вересня2018 р. 

Прим. ПАСИВ 
Код 

рядка  
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 
 1 2  3 4 

 I. Власний капітал     

13 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400  29'844  29'844 

14 Капітал у дооцінках 1405  230'555  192'622 

15 Додатковий капітал 1410  102'060  102'060 

16 Резервний капітал 1415  4'481  4'481 

17 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  290'335  298'003 

 Неоплачений капітал 1425  -  - 

 Вилучений капітал 1430  -  - 

 Усього за розділом I 1495  657'275  627'010 

 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення      

30 Відстрочені податкові зобов'язання 1500  76'069  69'039 

 Довгострокові кредити банків 1510  -  - 

 Інші довгострокові зобов'язання 1515  -  - 

 Довгострокові забезпечення 1520  -  - 

 Цільове фінансування 1525  -  - 

 Усього за розділом II 1595  76'069  69'039 

 IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення      

18 Короткострокові кредити банків 1600  418'202  421'644 

 Векселі видані 1605  -  - 

 Поточна кредиторська заборгованість за:     

 довгостроковими зобов'язаннями 1610  -  - 

19 товари, роботи, послуги 1615  22'524  20'720 

20 розрахунками з бюджетом 1620  3'351  14'749 

 у тому числі з податку на прибуток 1621  -  - 

20 розрахунками зі страхування 1625  3'140  2'301 

 розрахунками з оплати праці 1630  11'644  8'872 

 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635  204'631  224'330 

21 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  30'469  22'630 

22 Поточні забезпечення 1660  44'749  52'254 

 Доходи майбутніх періодів 1665  -  - 

23 Інші поточні зобов'язання 1690  206'385  220'753 

 Усього за розділом IІІ 1695  945'095  988'253 

 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  

утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700  -  - 

 Баланс 1900  1'678'439 1'684'302 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.........................................................................   ........................................................................  
Серпокрилов Віктор Миколайович 
Керівник 

 Довгаль Наталія Валеріївна 
Головний бухгалтер 
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Проміжний стислий звіт про сукупний дохід Форма № 2   

за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2018 та 2017 років Код за ДКУД  1801003 
 

 I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  2018 р. 2017 р. 

Прим. Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 
 1 2 3 4 

24 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000   1'807'814  1'659'254 
25 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050   (1'741'438)  (1'532'930)

 Валовий прибуток 2090   66'376  126'324 
 Валовий (збиток) 2095   -  -
 Інші операційні доходи 2120   363  9'819 

26 Адміністративні витрати 2130   (46'488)  (40'610)
 Витрати на збут 2150   -  -

27 Інші операційні витрати 2180   -  -
 Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток 2190   20'251  95'533 
 Фінансовий результат від операційної діяльності,(збиток) 2195   -  -
 Дохід від участі в капіталі 2200   -  -
 Інші фінансові доходи 2220   -  -

28 Інші доходи 2240   2'147  747 
29 Фінансові витрати 2250   (41'408)  (46'205)

 Втрати від участі в капіталі 2255   -  -
 Інші витрати 2270   -  -
 Фінансовий результат до оподаткування, прибуток 2290   -  50'075 
 Фінансовий результат до оподаткування,(збиток) 2295   (19'010)  -

30 (Витрати) дохід з податку на прибуток 2300   2'490  (4'346)
 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305   -  -
 Чистий фінансовий результат, прибуток 2350   -  45'729 
 Чистий фінансовий результат,(збиток) 2355   (16'520)  -

 II. СУКУПНИЙ ДОХІД  

 Стаття 
Код 

рядка За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року
 1 2 3 4

 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   -  -
14 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   -  -

 Накопичені курсові різниці 2410   -  -
 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   -  -
 Інший сукупний дохід 2445   -  -

 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   -  -

30 Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   (873)  -

 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   (873)  -

 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   (17'393)  45'729 

 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  

 Назва статті 
Код 

рядка За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року
 1 2 3 4

 Матеріальні затрати 2500   95'823  94'929 
 Витрати на оплату праці 2505   236'012  204'905 
 Відрахування на соціальні заходи 2510   50'694  43'761 
 Амортизація 2515   115'308  111'580 
 Інші операційні витрати 2520   53'131  49'546 

 Разом 2550   550'968  504'721 

 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ  

 Назва статті 
Код 

рядка За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року
 1 2 3 4

 Середньорічна кількість простих акцій 2600  119'376'000 119'376'000
 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  119'376'000 119'376'000
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -0.14  0.38  
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615  -0.14  0.38  
 Дивіденди на одну просту акцію 2650  0.00  0.00  
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Серпокрилов Віктор Миколайович  Довгаль Наталія Валеріївна 
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Проміжний стислий звіт про рух грошових коштів Форма № 3   

за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2018 та 2017 років Код за ДКУД  1801004 
 

   2018 р. 2017 р. 

Прим. Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 
 1 2 3 4 

 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
 Надходження від:      
 Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000   1'938'521  1'824'148 
 Повернення податків і зборів 3005   -  - 
 у тому числі податку на додану вартість 3006   -  - 
 Цільового фінансування 3010   137  107 
 Надходження авансів від покупців і замовників 3015   269'169  205'987 
 Надходження від повернення авансів 3020   23  33 
 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025   1'438  1'878 
 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   4'574  4'584 
 Інші надходження 3095   41'155  27'293 
 Витрачання на оплату:    
 Товарів (робіт, послуг) 3100   (1'541'794)  (1'406'716)
 Праці 3105   (189'596)  (163'076)
 Відрахувань на соціальні заходи 3110   (51'007)  (43'398)
 Зобов'язань з податків і зборів 3115   (140'716)  (118'952)
 Витрачання на оплату авансів 3135   (47'741)  (24'551)
 Витрачання на оплату повернення авансів 3140   (1'743)  (4'189)
 Інші витрачання 3190   (48'233)  (34'560)

 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195   234'187  268'588 

 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
 Надходження від реалізації:    
 фінансових інвестицій 3200   4'177  2'235 
 необоротних активів 3205   -  -
 Надходження від отриманих:    
 відсотків 3215   43  -
 дивідендів 3220   35  -
 Надходження від деривативів 3225   -  -
 Надходження від погашення позик 3230   494  8 
 Інші надходження 3250   -  -
 Витрачання на придбання:    
 фінансових інвестицій 3255   (520)  -
 необоротних активів 3260   (168'927)  (184'289)
 Виплати за деривативами 3270   -  -
 Витрачання на надання позик 3275   -  -
 Інші платежі 3290   -  -

 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295   (164'698)  (182'046)

 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
 Надходження від:   
 Власного капіталу 3300   -  -
 Отримання позик 3305   12'646  13'553 
 Інші надходження 3340   -  -
 Витрачання на:    
 Викуп власних акцій 3345   -  -
 Погашення позик 3350   -  (24'938)
 Сплату дивідендів 3355   (20'662)  (50'049)
 Витрачання на сплату відсотків 3360   (39'865)  (36'806)
 Інші платежі 3390   -  -

 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395   (47'881)  (98'240)

 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400   21'608  (11'698)

12 Залишок коштів на початок року 3405   27'435  70'086 

 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   -  (10)

12 Залишок коштів на кінець року 3415   49'043  58'378 
 
 
 
 

.........................................................................   ........................................................................  
Серпокрилов Віктор Миколайович 
Керівник 

 Довгаль Наталія Валеріївна 
Головний бухгалтер 
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Проміжний стислий звіт про власний капітал Форма № 4   

за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2018 року Код за ДКУД  1801005 
 

Прим. Стаття 
Код 

рядка  

Зареєстро-
ваний  

капітал  
Капітал у 
дооцінках  

Додатковий 
капітал  

Резервний 
капітал  

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)  
Неоплачений 

капітал  
Вилучений 

капітал  Всього 

 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Залишок на початок року 4000   29'844  230'555  102'060  4'481  290'335  -  -  657'275 
 Коригування:    

 Зміна облікової політики 4005   -  3'976  -  -  (4'849)  -  -  (873)
 Виправлення помилок 4010   -  -  -  -  -  -  -  -
 Інші зміни 4090   -  -  -  -  -  -  -  -
 Скоригований залишок на початок року 4095   29'844  234'531  102'060  4'481  285'486  -  -  656'402 

 
Чистий прибуток (збиток)  

за звітний період 4100 
 

 -  -  -  -  (16'520)  -  -  (16'520)
 Інший сукупний дохід за звітний період 4110   -  -  -  -  -  -  -  -
 Розподіл прибутку:    

 Виплати власникам (дивіденди) 4200   -  -  -  -  (12'872)  -  -  (12'872)

 
Спрямування прибутку до  

зареєстрованого капіталу 4205 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -
 Відрахування до резервного капіталу 4210   -  -  -  -  -  -  -  -
 Внески учасників:    

 Внески до капіталу 4240   -  -  -  -  -  -  -  -
 Погашення заборгованості з капіталу 4245   -  -  -  -  -  -  -  -
 Вилучення капіталу:    

 Викуп акцій (часток) 4260   -  -  -  -  -  -  -  -
 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265   -  -  -  -  -  -  -  -
 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270   -  -  -  -  -  -  -  -
 Вилучення частки в капіталі 4275   -  -  -  -  -  -  -  -
 Інші зміни в капіталі 4290   -  (41'909)  -  -  41'909  -  -  -
 Разом змін у капіталі 4295   -  (41'909)  -  -  12'517  -  -  (29'392)

 Залишок на кінець року 4300   29'844  192'622  102'060  4'481  298'003  -  -  627'010 
 

за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2017 року    
 

Прим. Стаття 
Код 

рядка  

Зареєстро-
ваний  

капітал  
Капітал у 
дооцінках  

Додатковий 
капітал  

Резервний 
капітал  

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)  
Неоплачений 

капітал  
Вилучений 

капітал  Всього 

 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Залишок на початок року 4000   29'844  300'131  102'060  4'481  211'683  -  -  648'199 
 Коригування:    

 Зміна облікової політики 4005   -  -  -  -  -  -  -  -
 Виправлення помилок 4010   -  -  -  -  -  -  -  -
 Інші зміни 4090   -  -  -  -  -  -  -  -
 Скоригований залишок на початок року 4095   29'844  300'131  102'060  4'481  211'683  -  -  648'199 

 
Чистий прибуток (збиток)  

за звітний період 4100 
 

 -  -  -  -  45'729  -  -  45'729 
 Інший сукупний дохід за звітний період 4110   -  -  -  -  -  -  -  -
 Розподіл прибутку:    

 Виплати власникам (дивіденди) 4200   -  -  -  -  -  -  -  -

 
Спрямування прибутку до  

зареєстрованого капіталу 4205 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -
 Відрахування до резервного капіталу 4210   -  -  -  -  -  -  -  -
 Внески учасників:    

 Внески до капіталу 4240   -  -  -  -  -  -  -  -
 Погашення заборгованості з капіталу 4245   -  -  -  -  -  -  -  -
 Вилучення капіталу:    

 Викуп акцій (часток) 4260   -  -  -  -  -  -  -  -
 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265   -  -  -  -  -  -  -  -
 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270   -  -  -  -  -  -  -  -
 Вилучення частки в капіталі 4275   -  -  -  -  -  -  -  -
 Інші зміни в капіталі 4290   -  (49'668)  -  -  49'668  -  -  -
 Разом змін у капіталі 4295   -  (49'668)  -  -  95'397  -  -  45'729 
 Залишок на кінець року 4300   29'844  250'463  102'060  4'481  307'080  -  -  693'928 
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Примітки до проміжної стислої фінансової звітності 
за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2018 року 

1. Загальна інформація 

Приватне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго"(далі – "Компанія" або "Кіровоградобленерго")  
зареєстроване згідно з чинним законодавством України. Спочатку Компанія була створена як державне 
підприємство і стала відкритим акціонерним товариством відповідно до законодавства України згідно з Наказом 
Президента України № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" 
від 4 квітня 1995 року і з Наказом № 140 Міністерства енергетики і електрифікації України від 1 серпня 1995 року. 
У квітні 2001 року Фондом державного майна України проведено тендер з продажу контрольного пакету акцій 
Компанії. В результаті тендеру основним акціонером Компанії став приватний інвестор. 

Основною діяльністю Компанії є постачання електроенергії фізичним та юридичним особам в Кіровоградській 
області та на території України. Крім цього, Компанія надає послуги з транзиту електроенергії незалежним 
постачальникам електроенергії. 

Юридична адреса Компанії: бульвар Студентський, буд. 15, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25015, 
Україна. 

2. Основні положення облікової політики 

Заява про відповідність 

ФінансовазвітністьКомпаніїпідготовленавідповідно до Міжнароднихстандартівфінансовоїзвітності ("МСФЗ").  

З метою складанняфінансовоїзвітності за МСФЗ за дев'ятимісячний період, щозакінчився30 вересня 2018 року, 
згідно з вимогамиукраїнськогозаконодавствакомпанієюбулозастосованоформифінансовоїзвітності, затверджені 
наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 07 лютого 2013 року № 73. 

Основа складанняфінансовоїзвітності 

Цяфінансовазвітністьбулапідготовленавідповідно до принципу оцінки за історичноювартістю, за 
виняткомосновнихзасобів і фінансовихактивів, якіоцінюються за переоціненою та справедливоївартістю, 
відповідно. 

У фінансовоїзвітності представлена порівняльнаінформація за попереднійперіод. 

Функціональна валюта та валюта звітності 

Фінансовазвітність представлена в Українськійгривні, що є функціональною валютою Компанії. 
Усяфінансоваінформація, представлена в Українськихгривнях, округлюється до найближчоїтисячі, якщо не 
зазначенеінше. 

Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземнійвалюті. Операції в 
іноземнійвалютіспочаткувідображаються у функціональнійвалюті за курсом, щодіє на дату здійсненняоперації. 
Монетарніактиви і зобов'язання, виражені в іноземнійвалюті, перераховуються у функціональну валюту за 
обмінним курсом, щодіє на звітну дату.  

3. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації 

В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. Деякі нові 
стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2018 року. Нижче наведена 
інформація щодо нових та переглянутих стандартів та інтерпретацій, які застосовуються  Компанією з 1 січня 
2018 року: 

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"  

У липні 2014 була випущена остаточна редакція МСФЗ 9, яка відображає результати всіх етапів проекту за 
фінансовими інструментами і замінює МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" і всі попередні 
редакції МСФЗ 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. 
МСФЗ 9 набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати. Стандарт 
застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Компанія вирішила 
почати застосування нового стандарту з дати набрання його чинності і не перераховуватиме порівняльну 
інформацію. Застосування МСФЗ 9 має вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Компанії та на 
визначення збитків від знецінення фінансових активів, але не має впливу на класифікацію та оцінку фінансових 
зобов'язань Компанії. Компанія не отримала значного впливу нових вимог на свій звіт про фінансовий стан і 
власний капітал, за винятком можливого впливу застосування вимог до знецінення фінансових активів.  

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клієнтами" 

МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка застосовується щодо виручки за договорами з 
клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація 
очікує отримати в обмін на передачу активів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш 
структурований підхід до оцінки і визнання виручки. 
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Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і змінює всі діючі вимоги до визнання виручки 
згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї 
дати, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу. Компанія 
прийняла рішення почати застосування нового стандарту з використанням модифікованого ретроспективного 
підходу з визнанням сумарного впливу першого застосування цього стандарту на дату першого застосування. 
Компанія застосовує МСФЗ 15 ретроспективно тільки щодо договорів, які не є виконаними договорами на дату 
першого застосування, тобто на 1 січня 2018 року.  

Поправки до МСБО 7 "Ініціатива в сфері розкриття інформації" 

Поправки є частиною ініціативи Ради з МСФЗ в сфері розкриття інформації і вимагають, щоб організація 
розкривала інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов'язаннях, 
обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не 
обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок організації не зобов'язані надавати порівняльну 
інформацію за попередні періоди.  

Поправки до МСБО 12 "Податки на прибуток" - "Визнання відстрочених податкових активів щодо 
нереалізованих збитків" 

Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела 
оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вирахування при відновленні такої тимчасової різниці. 
Крім того, поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній оподатковуваний 
прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких 
активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість. 

Поправки повинні застосовуватися ретроспективно. Однак при первинному застосуванні поправок зміна власного 
капіталу на початок самого раннього порівняльного періоду може бути визнана в складі нерозподіленого прибутку 
на початок періоду (або в складі іншого компонента власного капіталу, відповідно) без рознесення зміни між 
нерозподіленим прибутком та іншими компонентами власного капіталу на початок періоду. 

Поправки до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій" - "Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій" 

Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі 
акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків 
на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі 
акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і 
починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. 

При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте 
допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і 
дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року 
або після цієї дати. Допускається дострокове застосування.  

Поправки до МСФЗ 4 "Страхові контракти" - Застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" разом з МСФЗ 
4 "Страхові контракти" 

Дані поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового стандарту за фінансовими 
інструментами, МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 "Договори страхування", який замінює МСФЗ 4. Поправки 
передбачають дві можливості для організацій, що випускають договори страхування: тимчасове звільнення від 
застосування МСФЗ 9 і метод накладення. 

Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 
Поправки до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" та МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані компанії 
та спільні підприємства" - Продаж або внесок активів між інвестором та асоційованою компанією чи 
спільним підприємством 

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою 
компанією, яка продається асоційованій компанії або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки 
роз'яснюють, що прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють 
собою бізнес, згідно з визначенням в МСФЗ 3, в угоді між інвестором і його асоційованою компанією чи спільним 
підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або 
внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж 
компанія інвестора в асоційованій компанії чи спільному підприємстві. 

Рада з МСФЗ відклала дату вступу в силу цієї поправки на невизначений термін, але дозволяється дострокове 
застосування перспективно. 

Поправки до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" 

Поправки уточнюють порядок переведення об'єктів нерухомості до категорії інвестиційної нерухомості або з неї. 
Переведення здійснюється тоді і тільки тоді, коли має місце фактична зміна характеру використання об'єкта - 
тобто коли актив починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості і при цьому є доказ 
зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо активу сама по собі не є підставою для його 
переведення в іншу категорію. Переглянуті приклади факторів, які доводять зміну характеру використання активу, 
які Рада включила до змінену редакції МСБО 40, не є вичерпними - тобто можливі й інші форми доказів, що 
дають підстави для переведення активу. 
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Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 
Дострокове застосування допускається. Поправки не мають впливу на фінансову звітність Компанії. 

Тлумачення КТМФЗ 22 "Операції в іноземній валюті і авансові платежі" 

Тлумачення уточнює, як визначити дату угоди для цілей визначення обмінного курсу, що використовується для 
перерахунку операції в іноземній валюті в тих випадках, коли підприємство платить або отримує деяку частину 
або всю суму іноземної валюти авансом, при первісному визнанні відповідного активу, витрат або доходів. 

Тлумачення стверджує, що дата угоди, з метою визначення обмінного курсу, що використовується для 
перерахунку відповідного активу, витрат або доходів (або їх частини) при первісному визнанні, є більш рання дата 
із: 

(а) дати первісного визнання авансового платежу за немонетарним активом або немонетарним зобов'язанням; а 
також 

(б) дати, коли актив, витрати або дохід (або їх частина), визнається у фінансовій звітності. 

Тлумачення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Дострокове 
застосування допускається.  

"Щорічні удосконалення МСФЗ" (цикл 2014 - 2016 років) 

МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших організаціях" 

Поправка уточнює сферу застосування МСФЗ 12 щодо часток в підприємствах, для яких застосовується МСФЗ 5 
"Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність". Зокрема, вона роз'яснює, що 
підприємства не звільняються від усіх вимог МСФЗ 12 щодо розкриття інформації, коли суб'єкти були 
класифіковані як призначені для продажу або припинена діяльність. Змінений стандарт прояснює, що тільки 
вимоги до розкриття інформації, викладені в пунктах B 10-16, не повинні бути передбачені для підприємств, щодо 
яких застосовується МСФЗ 5. 

МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" 

До МСФЗ 1 були внесені зміни, щоб вилучити короткострокові звільнення від застосування вимог МСФЗ, що 
стосуються МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСБО 19 "Виплати працівникам" та МСФЗ 10 
"Консолідована фінансова звітність". Ці короткострокові звільнення стали більш незастосовні і були доступні для 
підприємств у звітні періоди, які вже закінчилися. Ця поправка набирає чинності для звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 

МСФЗ 28 "Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства" 

Поправки уточнюють, що організації венчурного капіталу або взаємний фонд, траст і подібні підприємства (в тому 
числі інвестиції, пов'язані зі страховими фондами) можуть вибрати, як обліковувати свої інвестиції в спільні 
підприємства та асоційовані компанії - за справедливою вартістю або за методом участі в капіталі. Поправка 
також пояснює, що вибір методу для кожної інвестиції повинен бути зроблений на дату первісного визнання. 

Це щорічне удосконалення повинно застосовуватися ретроспективно для періодів починаючи з 1 січня 2018 року 
або після цієї дати. 

МСФЗ та інтерпретації, що не набрали чинності 

Компанія не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були опубліковані, але не 
набрали чинності: 

МСФЗ 16 "Договори оренди" 

МСФЗ 16 замінює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 4 "Визначення, чи містить угода оренду", 
Роз'яснення ПКР 15 "Операційна оренда - заохочення" і Роз'яснення ПКР 27 "Оцінка сутності операцій, які мають 
юридичну форму угоди про оренду ". МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття 
інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі 
обліку в звіті про фінансовий стан, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСБО 17 для фінансової оренди. 
Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю 
(наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (наприклад, оренди з терміном не більше 12 
місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з 
оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у 
формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по 
оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміні 
термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються 
для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з 
оренди в якості коригування активу в формі права користування.  

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний 
момент вимогами МСБО 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж 
принципи класифікації, що і в МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну та фінансову. Крім 
цього, МСФЗ 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСБО 
17. 

МСФЗ 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. 
Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ 15 "Виручка за 
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договорами з клієнтами". Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного 
підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні 
звільнення.  

В даний час Компанія оцінює вплив МСФЗ 16 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату набрання 
чинності. 

МСФЗ 17 "Страхові контракти" 

МСФЗ 17 - новий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання і 
оцінки, подання та розкриття інформації. МСФЗ 17 замінить МСФЗ 4 "Страхові контракти", який був випущений в 
2005 році. МСФЗ 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (страхування життя і страхування, 
відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка 
випускає їх, а також до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є кілька 
винятків зі сфери застосування. 

МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати, при цьому 
вимагається надавати порівняльну інформацію. Допускається дострокове застосування за умови, що організація 
також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 17 або раніше. Даний стандарт не 
застосовний до Компанії.  

Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначеності щодо обліку податку на прибуток" 

У випадках відсутності ясності щодо вимог податкового законодавства стосовно тієї чи іншої операції або до 
конкретних обставин основним є наступний критерій: чи висока ймовірність того, що податковий орган погодиться 
з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрала компанія. 

Якщо відповідь позитивна, то компанія відобразить у фінансовій звітності ту ж суму, що і у податковій звітності і 
розгляне необхідність розкриття інформації про існування невизначеності. Якщо відповідь негативна, то сума, 
відображена у фінансовій звітності, буде відрізнятися від суми в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з 
урахуванням наявної невизначеності. 

Для відображення цієї невизначеності використовується один з наступних двох методів оцінки, в залежності від 
того, який з них дозволить з більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності: 

• метод найбільш імовірної суми; або 

• метод очікуваної вартості. 

Роз'яснення також вимагає, щоб ті судження і оцінки, які були сформовані компанією, були переглянуті в разі 
зміни фактів і обставин - наприклад, внаслідок податкової перевірки або дій, вжитих податковими органами, 
наступних змін податкових правил, або після закінчення терміну, протягом якого податковий орган має право 
перевірити правильність обчислення податку.  

Тлумачення застосовується до річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. В даний час Компанія оцінює вплив застосування Тлумачення на 
фінансову звітність. 

"Щорічні удосконалення МСФЗ" (цикл 2015 - 2017 років) 

МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу" 

Іноді суб'єкт господарювання, який є учасником у спільній операції (як визначено в МСФЗ 11 "Спільна діяльність"), 
отримує контроль над цією спільною операцією. Поправка до МСФЗ 3 пояснює, що якщо і коли суб'єкт 
господарювання згодом отримає контроль, він проводять переоцінку своєї колишньої частки в спільній операції на 
дату придбання. Суб'єкт господарювання визнає будь-яку різницю між справедливою вартістю на дату придбання 
спільної операції та попередньою балансовою вартістю як прибуток або збиток. 

Це удосконалення набуває чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні застосовуватися перспективно. 

МСФЗ 11 "Спільна діяльність" 

Удосконалення до МСФЗ 11 стосується ситуацій, коли суб'єкт господарювання є стороною спільної угоди, яка є 
спільною операцією (як визначено в МСФЗ 11) - але, що важливо, не має спільного контролю над спільною 
операцією - і згодом отримує спільний контроль. Ця поправка роз'яснює, що якщо і коли суб'єкт господарювання 
згодом отримає спільний контроль, він не повинен переоцінювати частку, яку він утримував раніше.  

Ці поправки набувають чинності для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, дозволяється 
дострокове застосування. Поправки повинні застосовуватися перспективно. 

МСБО 12 "Податки на прибуток" 

У деяких юрисдикціях сума зобов’язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом господарювання, 
залежить від дивідендів, виплачених власникам інструментів капіталу. В поправці до МСБО 12 уточнюється, що 
податкові наслідки (якщо такі є) дивідендів (тобто розподіл прибутку власникам інструментів капіталу пропорційно 
їх часткам) повинні визнаватися: 

• одночасно з визнанням зобов’язання сплатити такі дивіденди; і 

• у складі прибутку або збитку, іншого сукупного доходу або звіту про зміни у власному капіталі, в залежності від 
того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операції або події, які згенерували накопичений прибуток, з 
якої виплачуються дивіденди. 
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Це удосконалення застосовується до періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. Удосконалення застосовується на дату початку самого раннього 
представленого порівняльного періоду або після цієї дати. 

МСБО 23 "Витрати на позики" 

Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли кваліфікований актив, що фінансується за рахунок спеціальних 
запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, понесені за спеціальними 
запозиченнями, більше не можуть бути капіталізовані як частина вартості цього кваліфікованого активу. Але ці 
запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для загальних потреб. Тому з цієї дати ставка, яка 
застосовується до цих запозичень, включається до визначення ставки капіталізації, яка застосовується до 
позикових коштів, запозичених для загальних потреб, для цілей параграфу 14 МСБО 23. 

Поправка до МСБО 23 застосовується до періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язані застосовувати цю поправку лише 
до витрат на позики, понесених на початок річного звітного періоду, коли поправка вперше застосовується, або 
після цієї дати. 

 

4. Нематеріальні активи 

 
Ліцензії та програмне 

забезпечення 
 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Первіснавартість:    
На 1 січня 6'008  5'223 
Надходження 1'531  661 
Вибуття -  (2) 
На 30 вересня 7'539  5'882 

Амортизація та знецінення:    
На 1 січня (5'329)  (4'471) 
Амортизація (614)  (617) 
Вибуття -  1 
На 30 вересня (5'943)  (5'087) 

Чиста балансовавартість:    
На 1 січня 679  752 
На 30 вересня 1'596  795 

5. Незавершені капітальні інвестиції 

 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
На 1 січня 11'490  12'296 

Надходження 103'914  125'271 

Продаж -  (405) 

Перекласифіковано до складу основних засобів (80'928)  (53'804) 

На 30 вересня 34'476  83'358 

6. Основні засоби 

 Земля  Будівлі  
Передавальне 

обладнання  
Офісне 

обладнання  
Транспортні 

засоби  
Інші основні 

засоби  Разом 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Первіснавартістьабооцінка:              
На 1 січня 2017 року 74  189'153  1'394'600  18'358  78'240  480'832  2'161'257 
Надходження -  1'641  42'935  936  3'119  4'527  53'158 
Вибуття -  (115)  (3'642)  2  (24)  (476)  (4'255) 
Рекласифікація -  -  -  -  -  -  - 

На 30 вересня2017 року 74  190'679  1'433'893  19'296  81'335  484'883  2'210'160 
На 1 січня 2018 року 74  193'060  1'549'993  19'398  81'686  496'264  2'340'475 
Надходження -  52  70'120  107  1'760  7'358  79'397 
Вибуття -  (102)  -  -  (1'032)  (875)  (2'009) 
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На 30 вересня2018 року 74  193'010  1'620'113  19'505  82'414  502'747  2'417'863 

Знос та знецінення:              
На 1 січня 2017 року -  (53'748)  (483'806)  (15'176)  (59'017)  (445'202)  (1'056'949) 
Амортизація -  (7'459)  (93'638)  (1'090)  (3'689)  (5'324)  (111'200) 
Вибуття -  62  1'804  (2)  23  347  2'234 
Рекласифікація -  -  -  -  -  -  - 
На 30 вересня2017 року -  (61'145)  (575'640)  (16'268)  (62'683)  (450'179)  (1'165'915) 
На 1 січня 2018 року -  (63'580)  (606'512)  (16'648)  (63'948)  (450'701)  (1'201'389) 
Амортизація -  (6'995)  (97'409)  (1'080)  (2'883)  (6'515)  (114'882) 
Вибуття -  76  -  -  1'021  858  1'955 

На 30 вересня2018 року -  (70'499)  (703'921)  (17'728)  (65'810)  (456'358)  (1'314'316) 

Чиста балансовавартість:              
На 1 січня 2017 року 74  135'405  910'794  3'182  19'223  35'630  1'104'308 
На 30 вересня2017 року 74  129'534  858'253  3'028  18'652  34'704  1'044'245 

На 1 січня 2018 року 74  129'480  943'481  2'750  17'738  45'563  1'139'086 

На 30 вересня2018 року 74  122'511  916'192  1'777  16'604  46'389  1'103'547 

Переоцінка основних засобів 

Станом на 1 липня 2012 року основні засоби оцінені незалежною професійною компанією – оцінювачем 
ТОВ "Універсальна консалтингова група" (Київ, Україна), з використанням ринкової вартості або амортизованої 
вартості  заміщення щодо тих виробничих активів, для яких не існує активного ринку. 

Активи, що передані в якості забезпечення 

Власніосновнізасоби балансовою вартістюприблизно532`265 тис. грн. (2017 р.: 571`055 тис. грн.)булипередані в 
заставу для забезпеченняпозик, отриманихКомпанією. Власніосновнізасобибулизакладені як 
забезпеченнябанківськихкредитів (див. Примітку18). Компанія не вправізакладатиданіактиви в 
забезпеченняіншихпозикабопродаватиїхіншим особам. 

7. Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі 

Інформація про інвестицій в асоційовані компанії на звітну дату: 

     Частка володіння % 

 
Основна 

діяльність  
Країна 

реєстрації 
 

30-09-2018  31-12-2017 

ТОВ "Кіровоградська генеруюча компанія" (i) Електромонтажні 
роботи  

Україна  66.35%  66.35% 

ТОВ "Енерго-Спорт" (ii) Діяльність 
спортивних об'єктів  

Україна  100.00%  100.00% 

(i) ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ" 

ПрАТ"Кіровоградобленерго" належить 66.35% частки в компанії ТОВ "Кіровоградська Генеруюча Компанія", яка є 
приватною компанією, що не котується на ринку цінних паперів. Компанія обліковує ці інвестиції за методом 
участі в капіталі. 

(ii) ТОВ "ЕНЕРГО-СПОРТ" 

ТОВ "Енерго-Спорт" є приватна компанія що не котується на ринку цінних патерів. Станом на 30 вересня2018 
року та на 31 грудня 2017 рокуПрАТ "Кіровоградобленерго"  володіє 100% у капіталі ТОВ "Енерго-Спорт" і 
обліковує ці інвестиції за методом участі в капіталі. Незважаючи на те, що Компанія контролює ТОВ "Енерго-
Спорт", вона не консолідує цю інвестицію, а продовжує обліковувати її за методом участі в капіталі оскільки це не 
призведе до будь-яких суттєвих змін у фінансовій звітності. 

 

Інвестицій в асоційовані компанії у фінансовій звітності наведені наступним чином: 

Суми, визнані в балансі таким чином: 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
ТОВ "Кіровоградська генеруюча компанія" 106'869  106'869 
ТОВ "Енерго-Спорт"  2'951  2'951 
Інвестиції, які обліковуються за методом участі  

в капіталі інших підприємств разом (рядок 1030) 109'820  109'820 
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8. Інші фінансові інвестиції 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
Інвестиції, доступні для продажу, за справедливою вартістю:    
Інвестиційні сертифікати, що котируються на ринку цінних патерів (i) 161'281  161'281 
Акції, що котируються на ринку цінних патерів (ii) 26'094  30'262 
Частки в статутному капіталі інших підприємств  (iiі) 1'000  - 

Інші фінансові інвестиції разом 188'375  191'543 

Поточні фінансові інвестиції (рядок 1160) 188'375  161'281 

Довгострокові фінансові інвестиції (рядок 1035) -  30'262 

Інші фінансові інвестиції разом 188'375  191'543 

(i) Інвестиційні сертифікати, що котируються на ринку цінних патерів 

Інвестиційні сертифікати складаються з безпроцентних інвестиційних сертифікатів, які вільно торгуються на ринку 
цінних паперів. Вони оцінюються за справедливою вартістю, а прибутки або збиткивід зміни вартості визнаються 
в прибутках або збитках. 

(ii) Акції, щокотируються на ринку ціннихпаперів 

Акції, щокотируються на ринку ціннихпаперівоцінюються за справедливою вартістю, а 
нереалізованіприбутокабозбитоквизнаються в іншомусукупномудоході. Вони складаються з акцій ПАТ 
"Південнагенеруючакомпанія", часткаволодіння 2.52% (2017 р.: 2.52%). 

(iiі) Частки в статутному капіталі інших підприємств   

Частки в статутному капіталі інших підприємств, призначені для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, 
а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому сукупному доході. Вони складаються з внесків до 
статутного капіталу ТОВ "Кіровоградська обласна ЕК", частка володіння 100,00% (2017 р.: 0,00%). 

 

9. Довгострокова дебіторська заборгованість 

Довгострокова дебіторська заборгованість являєсобою дебіторськузаборгованість погашення якої відстрочено на 
підставі укладених договорів  реструктуризації на строк від 3 до 45 місяців. Ця реструктуризована дебіторська 
заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю. Балансова вартість ґрунтується на поточній вартості із 
застосуванням ефективної ставки відсотка в розмірі 15%. 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
Реструктуризована дебіторська заборгованість, загальна сума 4'878  4'878 
Неамортизований дисконт (1'749)  (1'749) 

Довгострокова дебіторська заборгованість (рядок 1040) 3'129  3'129 

10. Запаси 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
Матеріали для передавального обладнання  20'592  13'968 
Запасні частини до виробничого обладнання 11'347  10'069 
Паливо 2'731  2'356 
Інше 8'310  6'761 

Запаси разом (рядок 1100) 42'980  33'154 
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11. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
Дебіторська заборгованість з пов'язаними сторонами 96  144 

Торговельна дебіторська заборгованість 141'905  149'352 
Інша дебіторська заборгованість 1'986  2'702 
Резерв під сумнівну заборгованість (42'398)  (41'383) 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,  
роботи, послуги разом (рядок 1125) 101'589  110'815 

12. Гроші та їх еквіваленти 

До грошових коштів та їх еквівалентів Компанія відносить готівку в касі, кошти на поточних рахунках в банках та 
короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які 
характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Щодо грошових коштів на звітні дати відсутні будь-які 
обмеження або обтяження. 

 
 30-09-2018  31-12-2017 

 На кінець звітного 
періоду  

На початок 
звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
Рахунки в банках 40'697  26'140 
Грошові кошти на розподільчих рахунках (i) 8'346  1'295 

Гроші та їх еквіваленти разом (рядок 1165) 49'043  27'435 

(i) Обмеження щодо використання грошей на розподільчих рахунках 

Компанія здійснює діяльність на ринку, що регулюється державою в особі НКРЕ КП. Для контролю виконання 
зобов’язань Компанії перед ДП "Енергоринок" за придбану електроенергію, всі кошти від споживачів за активну 
електроенергію надходять виключно на розподільчі рахунки. При відсутності простроченої заборгованості перед 
ДП "Енергоринок", всі кошти, що надійшли від споживачів, перераховуються на поточний рахунок. При наявності 
простроченої заборгованості перед ДП "Енергоринок" може бути прийнято рішення про зарахування частини 
коштів на поточний рахунок, а частини – у погашення заборгованості перед ДП "Енергоринок". 

13. Зареєстрований (пайовий) капітал 

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений - прості акції (номінальна вартість): 

 
Кількість акцій  

Номінальна 
вартість однієї 

акції  

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

 тис. штук  грн.  тис. грн. 
На 1 січня 2017 року 119'376  0.25  29'844 
Внески учасників /(вилучення капіталу), протягом року -  0.00  - 

На 31 грудня 2017 року 119'376  0.25  29'844 

Внески учасників /(вилучення капіталу), протягом року -  0.00  - 

На 30 вересня 2018 року 119'376  0.25  29'844 

Структура акціонерного капіталу Компанії представлена таким чином: 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
Кількість 

акцій 
 

Частка 
володіння 

 

Кількість 
акцій 

 

Частка 
володіння 

 тис. штук  %  тис. штук  % 

VSEnergyInternationalN.V.  99`079  82.997%  99`079  82.997% 
Інші юридичні та фізичні особи 20`297  17.003%  20`297  17.003% 
 119`376  100.000%  119`376  100.000% 

Всі акції мають номінальну вартість 0.25 гривні. Тримачі простих акцій мають право на отримання дивідендів по 
мірі їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам оголошуються і 
затверджуються на щорічних зборах акціонерів.  



Приватне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" 
Примітки до проміжної стислої фінансової звітності 
за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2018 року 

ПРИМІТКИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ НА СТОРІНКАХ 8 - 22, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ПРОМІЖНА СТИСЛА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ДЕВ'ЯТИМІСЯЧНИЙ ПЕРІОД, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ 17 
 

14. Капітал у дооцінках 

 Фонд переоцінки 
основних засобів  

Фонд 
інструментів, 

доступних для 
продажу  Разом 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.. 
На 1 січня 2017 року 300'310  (179)  300'131 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів -  (4'629)  (4'629) 
Вплив податку на прибуток від переоцінки  

фінансових інструментів -  833  833 

Використання дооцінки необоротних активів (65'780)  -  (65'780) 

На 31 грудня 2017 року 234'530  (3'975)  230'555 

 
 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів -  3'976  3'976 
Вплив податку на прибуток від переоцінки  

фінансових інструментів -    - 
Використання дооцінки необоротних активів (41'909)  -  (41'909) 

На 30 вересня 2018 року 192'622  -  192'622 

15. Додатковий капітал 

У складі додаткового капіталу Компанія відображає вплив гіперінфляції. Додатковій капітал сформовано за 
рахунок нерозподіленого прибутку та складає 102`060 тис. грн. (2017 р.: 102`060 тис. грн.) 

16. Резервний капітал 

Згідно зі статутом Компанія створює резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. 
Формування резервного капіталу відбувалося шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Компанії або за 
рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал створено для збільшення статутного капіталу, погашення 
заборгованості у разі ліквідації Компаній тощо. Нерозподілений прибуток, за рахунок якого сформовано такий 
резервний фонд, не підлягає розподілу між акціонерами Компанії. 

17. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 2018  2017 
 тис. грн.  тис. грн. 
Залишок на 1 січня 290'335  211'683 
Списаннядооцінки (уцінки) фінансовихінструментів (4'849)  - 
Чистийприбуток (збиток) за звітнийперіод (16'520)  12'872 
Дивіденди (12'872)  - 
Використаннядооцінкинеоборотнихактивів 41'909  65'780 
Залишок на 30 вересня 298'003  290'335 

На річних Загальних зборах акціонерів Компанії, які відбулися 17 квітня 2018 року, затверджено річний звіт 
Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух 
грошових коштів, примітки до звіту). А також вирішено чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності 
Товариства в 2017 році, направити 100% - на виплату дивідендів. 

Виплатадивідендів в розмірі 12 872 480,43 грн. булаздійснена в липні 2018 року через депозитарну систему 
України в порядку, визначеномучиннимзаконодавством та Статутом Товариства.  

18. Короткострокові кредити та позики 

     30-09-2018  31-12-2017 

 Ефективна 
ставка  

Строк 
погашення  На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 %    тис. грн.  тис. грн. 
Банківський кредит на суму 14`900`000 USD 

(2017 р.: 14`900`000 USD) (i) 
до 

31.03.2018 -
12%; з 

01.04.2018 - 
9%  01-04-2019  421'644  418'202 

Короткострокові кредити та позики разом 
(рядок 1600)     421'644  418'202 
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19. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
Кредиторська заборгованість перед постачальниками електроенергії 8'473  301 

Кредиторська заборгованість перед постачальниками та підрядниками 11'260  21'486 
Кредиторська заборгованість з постачальниками за транзит електроенергії 218  247 
Кредиторська заборгованість перед постачальниками основних засобів 324  68 

Інша кредиторська заборгованість 445  422 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,  

послуги разом (рядок 1615) 20'720  22'524 

20. Зобов'язання перед бюджетом 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
ПДВ до сплати 10'222  - 
Податок на прибуток до сплати -  - 
Єдинийсоціальнийподаток до сплати 2'301  3'140 
Податок з доходу фізичнихосіб до сплати 3'046  2'566 
Місцевіподатки до сплати 1'481  785 
Зобов'язання перед бюджетом разом (рядки 1620+1625) 

17'050  6'491 

21. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
Заборгованість по дивідендам перед пов'язаними сторонами 19'296  27'072 

Заборгованість по дивідендам третім особам 3'334  3'397 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками  

з учасниками разом (рядок 1640) 22'630  30'469 

22. Поточні забезпечення 

Забезпечення виплат персоналу включає нарахування щорічних відпусток персоналу Компанії: 

 2018  2017 
 тис. грн.  тис. грн. 
Залишок на 1 січня 44'749  39'918 
Нараховано 34'628  21'170 
Використано  (27'123)  (23'339) 

Залишок на 30 вересня 52'254  37'749 

23. Інші поточні зобов'язання 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
Облігації (i) 125'428  112'782 
Відсотки до сплати 74'173  71'990 
Податковезобов’язання з ПДВ за касовим методом 20'035  21'156 
Заборгованість з внесків в статутнийкапіталіншихпідпрємств 480  - 
Іншакредиторськазаборгованість 637  457 
Іншіпоточнізобов'язання разом (рядок 1690) 220'753  206'385 
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(i) Облігації 

На звітну дату Компанія виступає емітентом облігацій серій А і С. У звіті заборгованість по облігаціях 
представлена в складі короткострокових зобов'язань, оскільки у зв'язку з загальною економічною кризою, 
власники облігацій можуть скористатися правом на оферту (щорічну подачу облігацій емітенту для їх 
дострокового викупу).  

     30-09-2018  31-12-2017 

 Ефективна 
ставка  

Строк 
погашення  На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 %    тис. грн.  тис. грн. 
Облігаціїсерії А 17.50%  28-08-2025  5'149  5'149 
Облігаціїсерії С 14.50%  23-03-2022  120'279  107'633 

Випущеніоблігації разом     125'428  112'782 

Облігації серії  А 

Загальна інформація - У 2005 році Компанія емітувала 5`000 простих іменних облігацій серії А номінальною 
вартістю 1`000 гривень кожна і датою погашення 7 вересня 2015 року. В зв’язку з закінченням терміну в 2015 році 
було прийнято рішення про подовження терміну обігу облігацій серії А до 28 серпня 2025 року. Виплата відсотків 
здійснюється чотири рази на рік протягом терміну обігу облігацій. Для виплат звітного періоду відсоткова ставка 
становила 12.50%-17.50%річних. 

Забезпечення - Випуск облігацій Компанії серії А забезпечений договором поруки з ПАТ "Українська іноваційно-
фінансова компанія" від 23 червня 2005 року, згідно якого поручитель зобов’язується здійснювати забезпечення 
випуску облігацій та в повному обсязі відповідати за виконання емітентом зобов’язань перед власниками 
облігацій, які укладуть відповідний договір. 

Облігації серії С 

Загальна інформація –У вересні 2017 року Компанія випустила 120`000 штук облігацій серії С номінальною 
вартістю 1`000 гривень кожна і терміном обігу до 23 березня 2022 року. В зв’язку з закінченням терміну обігу 
облігацій серії В увересні 2017 року було прийнято рішення про конвертацію 120`000 штук облігацій серії В 
номінальною вартістю 1`000 гривень в 120`000 штук облігацій серії С за номінальною вартістю 1`000 гривень за 
штуку. Виплата відсотків здійснюється чотири рази на рік протягом терміну обігу облігацій. Для виплат звітного 
періоду відсоткова ставка становила 14.50% річних. 

Забезпечення - Випуск облігацій Компанії серії С забезпечений договором поруки з ПрАТ "Південна генеруюча 
компанія" від 25 травня 2017 року, згідно якого поручитель зобов’язується здійснювати забезпечення випуску 
облігацій та в повному обсязі відповідати за виконання емітентом зобов’язань перед власниками облігацій, які 
укладуть відповідний договір. 

24. Чистий дохід від реалізації 

 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Дохід від продажу електроенергії юридичним особам  1'116'233  1'042'850 

Дохід від продажу електроенергії фізичним особам  580'959  549'484 
Дохід від транзиту електроенергії  24'752  16'669 
Дохід від надання послуг 85'870  50'251 

Чистий дохід від реалізації разом (рядок 2000) 1'807'814  1'659'254 

 

25. Собівартість реалізації 

 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Електроенергія (1'236'958)  (1'068'819) 

Заробітна плата та відповідні нарахування (248'533)  (215'191) 
Знос та амортизація (114'143)  (110'350) 

Матеріальні затрати (94'018)  (93'309) 

Витрати на послуги (47'786)  (45'261) 

Собівартість реалізації разом (рядок 2050) (1'741'438)  (1'532'930) 
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26. Адміністративні витрати 

 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Заробітна плата та відповідні нарахування (38'173)  (33'474) 
Професійні послуги (2'521)  (1'611) 
Знос і амортизація (1'165)  (1'230) 
Оренда будівель (1'637)  (1'442) 
Офісне приладдя та матеріали (1'805)  (1'620) 

Послуги банків (1'025)  (1'054) 
Інші адміністративні витрати (162)  (179) 

Адміністративні витрати разом (рядок 2130) (46'488)  (40'610) 

 

27. Інші операційні доходи (витрати) 

 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Отримані штрафи, пені, неустойки 4'876  4'178 
Дохід від реалізації товарів, запасів 1'968  2'402 
Дохід від операційної оренди 2'142  2'222 
Відсотки банка на залишки на рахунках 1'438  1'902 
Відшкодування раніше списаних активів 452  343 

Дохід від списання кредиторської заборгованості 31  54 
Витрати від операційних курсових різниць (4'114)  11'228 
Коригування резерву сумнівних боргів (1'068)  (4'551) 

Витрати на соціально-культурні заходи (3'019)  (3'963) 
Благодійна допомога (448)  (1'124) 
Виплати по колективному договору (659)  (539) 

Інші витрати операційної діяльності (1'236)  (2'333) 

Інші операційні витрати разом (рядок 2180) 363  9'819 

 

28. Інші доходи (витрати) 

 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Дохід від безкоштовно отриманих основних засобів 296  15 
Дохід від реалізації фінансових інвестицій 8  433 
Списання основних засобів (541)  (2'363) 

Переоцінка корпоративних прав -  - 
Інше 2'384  2'662 

Інші доходи разом (рядок 2240) 2'147  747 

 

29. Фінансові доходи (витрати) 

 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Відсотки за банківськими кредитами  (30'540)  (35'917) 

Відсотки за облігаціями  (10'837)  (10'584) 

Відсоткові витрати разом (41'377)  (46'501) 

Амортизація дисконту з довгострокової заборгованості -  - 

Дивіденди отримані 35  - 
Інші фінансові доходи (витрати) (66)  296 

Фінансові витрати разом (рядок 2250) (41'408)  (46'205) 
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30. Податок на прибуток 

Податок на прибуток у звіті про фінансові результати: 

 2018 р.  2017 р. 

 тис. грн.  тис. грн. 
Поточний податок на прибуток:    
Витрати з поточного податку на прибуток 5'412  4'346 

Відстрочений податок на прибуток:    
Відстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному році (7'902)  - 

Витрати (дохід) з податку на прибуток (рядок 2300) (2'490)  4'346 

Відстрочений податок на прибуток, визнаний в іншому сукупному доході 

Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які відносяться безпосередньо до складу  

іншого сукупного доходу протягом року: 

 2018 р.  2017 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
Фінансові активи, доступні для продажу 873  - 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом (рядок 2455) 873  - 

 

Відстрочений податок на прибуток у звіті про фінансовий стан: 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
Відстрочені податкові активи (рядок 1045) -  - 

Відстрочені податкові зобов'язання (рядок 1500) (69'039)  (76'069) 

Чисті відстрочені податкові активи / (зобов'язання) (69'039)  (76'069) 

 

Відстрочені податкові (зобов'язання) / активи, що відносяться до: 
 

2018 р. 
Залишок на 

початок періоду   

Відображено у 
складі прибутку 

або збитку   

Відображено у 
складі іншого 

сукупного доходу   
Залишок на 

кінецьперіоду 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Основні засоби (76'996)  7'956  -  (69'040) 
Фінансові активи, доступні для продажу 873  -  (873)  - 

Забезпечення 54  (54)  -  - 

Разом (76'069)  7'902  (873)  (69'040) 

 

31. Умовні і контрактні зобов’язання 

Загальна інформація  

В енергетичному секторі тривають процеси суттєвої реструктуризації та реформування, майбутній напрямок і 
наслідки яких у цей час невідомі. Можливі реформи політики встановлення тарифів, погашення державними 
організаціями заборгованості за електричну енергію та реструктуризація енергетичної галузі можуть здійснювати 
істотний вплив на підприємства цієї галузі. У зв'язку з невизначеністю щодо можливих змін у цьому секторі, у цей 
час неможливо оцінити потенційний вплив реформ на фінансовий стан і результати діяльності Компанії. 

Соціальні зобов'язання 

Компанія підписала зі своїми працівниками колективний договір. За умовами такого договору Компанія має 
зобов'язання щодо здійснення своїм працівникам певних виплат у зв’язку із соціальним забезпеченням, сума яких 
може змінюватися з року в рік. Резерв під такі зобов'язання не враховується у фінансовій звітності Компанії, 
оскільки керівництво не може достовірно оцінити суму майбутніх виплат у зв’язку із соціальним забезпеченням. 

Страхування 

Страхова галузь в Україні знаходиться у стадії розвитку, тому багато форм страхового захисту, поширених в 
інших країнах, в Україні, як правило, ще не є загальнодоступними. Компанія не має повного страхового покриття з 
обладнання на випадок переривання діяльності або виникнення зобов'язань перед третьою стороною щодо 
пошкодження майна або нанесення шкоди навколишньому середовищу в результаті аварій, пов'язаних з майном 
або операціями Компанії. До тих пір, поки Компанія не отримає адекватного страхового покриття, існує ризик того, 



Приватне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" 
Примітки до проміжної стислої фінансової звітності 
за дев'ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2018 року 

ПРИМІТКИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ НА СТОРІНКАХ 8 - 22, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ПРОМІЖНА СТИСЛА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ДЕВ'ЯТИМІСЯЧНИЙ ПЕРІОД, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ 22 
 

що втрата або пошкодження певних активів може зробити істотний негативний вплив на діяльність та фінансовий 
стан Компанії. 

Судові процеси  

У ході своєї діяльності Компанія приймає участь у різних  судових  процесах, жоден з яких, сукупно або окремо, 
не зробив істотного несприятливого впливу на Компанію, крім тих, які вже відображені у фінансовій звітності. На 
думку керівництва, вирішення усіх питань, крім відображених у звіті, не зробить істотного впливу на фінансовий 
стан або результати діяльності Компанії. 

Оподаткування  

У результаті нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи України приділяють все більшу увагу 
діловим колам. Зважаючи на це, закони і постанови, що впливають на діяльність підприємств, продовжують 
стрімко змінюватися. Ці зміни характеризуються незадовільним складанням законопроектів, неоднозначними 
трактуваннями і арбітражним застосуванням з боку держави. 

Зазначені вище факти можуть створювати податкові ризики для Компанії. 

Зобов'язання з операційної оренди – Компанія виступає як орендар 

Мінімальна орендна плата майбутніх періодів за договорами оренди станом на 30 вересня: 

 30-09-2018  31-12-2017 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 

 тис. грн.  тис. грн. 
Протягом одного року 672  2 686 
Понад одного року, але не більше п‘яти років -  - 
Понад п‘ять років 1 262  5 047 
Разом 1 934  7 733 

 

Зобов'язання з операційної оренди – Компанія виступає як орендодавець  

Компанія уклала договори оренди нерухомості, що складається з надлишків офісних площ Компанії. Ці договори 
оренди мають строк тривалістю 1 рік. Усі договори оренди включають пункт про можливість перегляду орендної 
плати у бік підвищення відповідно до поточних ринкових умов. 

32. Події після звітного періоду 

Інших істотних подій після звітного періоду не відбулося. 

 

25жовтня 2018 року. 

 
 

 


