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

Голова Правлiння
Чернявський Володимир

Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2020 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23226362
4. Місцезнаходження: 25015, Кіровоградська обл., мiсто Кропивницький, Студентський бульвар, 
будинок 15
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 358213, (0522) 358213
6. Адреса електронної пошти: kanc@kiroe.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку kiroe.com.ua/aktsioneram 30.07.2020

(URL-адреса сторінки) (дата)



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

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
5. Відомості про цінні папери емітента:
    1) інформація про випуски акцій емітента X
    2) інформація про облігації емітента X
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
    4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість 
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо) X



20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва X
25. Твердження щодо проміжної інформації X
26. Примітки:
"Вiдомостi про цiннi папери емiтента" заповнений стосовно випускiв акцiй та облiгацiй, iншi 
цiннi папери та похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися протягом звiтного перiоду. 

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнено, оскiльки рiшення щодо 
обрання корпоративного секретаря не приймалось, його функцiї виконує Вiддiл по управлiнню
корпоративними правами.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - не 
заповнено, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди
на вчинення значних правочинiв. 

"Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 
iснування яких створює заiнтересованiсть" - не заповнено, оскiльки Емiтент є приватним 
акцiонерним товариством та вимоги щодо розкриття такої iнформацiї, не застосовуються до 
приватного акцiонерного товариства вiдповiдно до п. 11 роздiлу 3 Глави III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 
03.12.2013р. No2826 (iз змiнами i доповненнями). 

"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 
таких цiнних паперiв не заповнено, оскiльки протягом звiтного перiоду обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв емiтента вiдсутнi, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших 
власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв емiтента Статутом 
Товариства не передбачена.

 "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - не заповнено, оскiльки Емiтент протягом 
звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. 

"Iнформацiя про замiну управителя", "Iнформацiя про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про 
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя про змiни в реєстрi 
забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом", 
"Iнформацiя про iпотечне покриття", "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка 
здiйснює обслуговування iпотечних активiв" не заповнено, оскiльки емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв. 

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнено, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент 
не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 
передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 



Промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку емiтент не складає, оскiльки складає фiнансову звiтнiсть за 
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською 
фiрмою), не заповнено, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за 2 квартал 2020 року не була 
перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) у будь-який спосiб. 

Акцiонерна енергопостачальна компанiя "Кiровоградобленерго" була заснована вiдповiдно до 
наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України №140 вiд 01.08.1995р. шляхом 
перетворення державного пiдприємства "Кiровоградобленерго" в державну акцiонерну 
енергопостачальну компанiю "Кiровоградобленерго", яка, за рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 14.05.1999р., реорганiзована у Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Кiровоградобленерго", за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2011р. 
найменування Товариства - Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго" та за 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р. найменування Товариства - Приватне 
акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго". Засновником Товариства була держава в особi 
Мiнiстерства палива та енергетики України. Станом на 30.06.2020р. засновник акцiями 
Товариства не володiє. Основною дiяльнiстю Товариства є розподiл електричної енергiї у 
межах мiсць провадження господарської дiяльностi, а саме на територiї Кiровоградської 
областi в межах розташування системи розподiлу електричної енергiї, що перебуває у 
власностi або господарському вiданнi (щодо державного або комунального майна) 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", та 
електричних мереж iнших власникiв, якi приєднанi до мереж лiцензiата (з якими укладенi 
вiдповiднi договори згiдно з законодавством). Юридична адреса ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО": бульвар Студентський, буд. 15, м. Кропивницький, 
Кiровоградська обл., 25015, Україна. Статутний капiтал Товариства складає 29844000 грн. 
Органи управлiння Товариства: Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства, 
Наглядова рада та Правлiння. 



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
2. Дата проведення державної реєстрації

24.05.1995
3. Територія (область)

Кіровоградська обл.
4. Статутний капітал (грн) 

29844000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0
7. Середня кількість працівників (осіб)

2927
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.13 - Розподiлення електроенергiї
9. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння.
10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;

найменування, якщо засновник -
юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник -
юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної

особи, якщо
засновник -

юридична особа

Держава в особi Мiнiстерство енергетики
та електрификацiї України

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

Хрещатик, 30
00017341

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 
загальна кількість фізичних осіб:

0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті

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

UA093005060000026000001037555
3) поточний рахунок

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

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

UA093005060000026000001037555
6) поточний рахунок

UA093005060000026000001037555

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер

ліцензії
Дата

видачі
Орган державної влади, що

видав ліцензію
Дата

закінчення



дії ліцензії
(за

наявності)
1 2 3 4 5

провадження господарської
дiяльностi з розподiлу

електричної енергiї у межах
мiсць провадження господарської

дiяльностi, а саме на територiї
Кiровоградської областi в межах
розташування системи розподiлу

електричної енергiї, що
перебуває у власн

1416 13.11.2018 НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ,
ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯУ СФЕРАХ

ЕНЕРГЕТИКИ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Опис

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, постановила (Постанова вiд 13 
листопада 2018 року N1416): видати ПРИВАТНОМУ 
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (код 
ЄДРПОУ 23226362) лiцензiю на право провадження господарської 
дiяльностi з розподiлу електричної енергiї у межах мiсць провадження 
господарської дiяльностi, а саме на територiї Кiровоградської областi в
межах розташування системи розподiлу електричної енергiї, що 
перебуває у власностi або господарському вiданнi (щодо державного 
або комунального майна) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", та електричних мереж 
iнших власникiв, якi приєднанi до мереж лiцензiата.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лавренко Микола Миколайович
3. Рік народження

1956
4. Освіта

вища
5. Стаж роботи (років)

44
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Голова Наглядової ради.

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд

07.04.2020р.), рiшенням Наглядової ради Товариства обрана Головою Наглядової ради (Протокол
вiд 07.04.2020р.). Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНДЖМЕНТ",
володiє часткою Статутного капiталу ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000002%,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Судак Iгор Олександрович



3. Рік народження
1976

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Член Наглядової ради.

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд

07.04.2020р.). Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ
УКРАЇНА", володiє часткою Статутного капiталу ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi
0,000002%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Глазова Ольга Валерiанiвна

3. Рік народження
1956

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
44

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Член Наглядової ради.

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд

07.04.2020р.).  Посадова  особа  є  представником  акцiонера  ТОВ  "ВС  ГРУП  МЕНДЖМЕНТ",
володiє часткою Статутного капiталу ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi 0,000004%,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
КотельнiковаТетяна Михайлiвна

3. Рік народження
1970

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ  "ВС  ЕНЕРДЖI  IНТЕРНЕЙШНЛ  УКРАЇНА",  33947089,  Заступник  директора

виробничо-технiчного департаменту
7. Опис

Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд
07.04.2020р.). Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ
УКРАЇНА",  не  володiє  часткою  Статутного  капiталу  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",



непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Осадчий Костянтин Євгенiйович

3. Рік народження
1986

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
12

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Член Наглядової ради.

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд

07.04.2020р.). Посадова особа є акцiонером ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", володiє часткою
Статутного  капiталу  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  у  розмiрi  0,000002%,  непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шандрук ОлександрТихонович

3. Рік народження
1967

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Член Наглядової ради 

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд

07.04.2020р.). Посадова особа є акцiонером ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", володiє часткою
Статутного  капiталу  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  у  розмiрi  0,000002%,  непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Стрюченко Олександр Миколайович

3. Рік народження
1965

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Голова Правлiння

7. Опис



Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд
07.04.2020р.).  Посадова  особа  є  представником  акцiонера  ТОВ  "ВС  ГРУП  МЕНДЖМЕНТ",
володiє часткою Статутного капiталу ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у розмiрi  0,00017%,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Федорко Анастасiя Миколаївна

3. Рік народження
1962

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
39

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Голова Ревiзiйної комiсiї.

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд

07.04.2020р.),  рiшенням Ревiзiйної  комiсiї  Товариства 07.04.2020р.  обрана Головою Ревiзiйної
комiсiї  (протокол  засiдання  Ревiзiйної  комiсiї  вiд  07.04.2020р.),  володiє  часткою  Статутного
капiталу  ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  у  розмiрi  0,000004%,  непогашеної  судимостi  за
корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шмат Катерина Петрiвна

3. Рік народження
1976

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Член Ревiзiйної комiсiї.

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд

07.04.2020р.),  не  володiє  часткою  Статутного  капiталу  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Маслова - Левченко Марина Анатолiївна

3. Рік народження
1984

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
17



6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Член Ревiзiйної комiсiї

7. Опис
Загальними  зборами  акцiонерiв  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  07.04.2020р.

(протокол вiд 07.04.2020р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства у повному складi, у тому числi Члена Ревiзiйної комiсiї Маслової - Левченко
Марини  Анатолiївни.  Посадова  особа  не  володiє  часткою  Статутного  капiталу  Товариства,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бужор Алiса Юрiївна

3. Рік народження
1986

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
9

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Член Ревiзiйної комiсiї.

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд

07.04.2020р.),  не  володiє  часткою  Статутного  капiталу  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада
Голова Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чернявський Володимир Олександрович

3. Рік народження
1966

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ  "ВС  ЕНЕРДЖI  IНТЕРНЕЙШНЛ  УКРАЇНА",  33947089,  Радник  Президента  з

енергетичних питань
7. Опис

Посадова особа обрана рiшенням Наглядової  ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
вiд 26.06.2019р. (Протокол вiд 26.06.2019р.) з 03.07.2019р., у зв'язку з припиненням повноважень
тимчасово здiйснюючого повноваження Голови Правлiння. Посадова особа не володiє часткою
Статутного  капiталу  Товариства,  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини
посадова особа емiтента не має. 

1. Посада
Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Даниленко Анжела Володимирiвна

3. Рік народження



1966
4. Освіта

вища
5. Стаж роботи (років)

21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ"КИЇВОБЛЕНЕРГО", 23243188, Член Правлiння
7. Опис

Посадова особа обрана рiшенням Наглядової  ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
вiд 03.05.2019р. (Протокол вiд 03.05.2019р.) з 03.05.2019р. Посадова особа не володiє часткою
Статутного  капiталу  Товариства,  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини
посадова особа емiтента не має. 

1. Посада
Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дудка Анатолiй Леонiдович

3. Рік народження
1959

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Член Правлiння.

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Наглядовою  радою  ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  з

27.06.2013р.  (Протокол вiд  27.06.2013р.),  продовжено  термiн  повноважень посадової  особи з
02.07.2016р.(Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.).  Посадова особа не володiє
часткою  Статутного  капiталу  Товариства,  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Довгаль Наталiя Валерiївна

3. Рік народження
1975

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Член Правлiння.

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Наглядовою  радою  ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  з

27.06.2013р.  (Протокол вiд  27.06.2013р.),  продовжено  термiн  повноважень посадової  особи з
02.07.2016р.(Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.).  Посадова особа не володiє
часткою  Статутного  капiталу  Товариства,  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.



1. Посада
Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дануца Олександр Володимирович

3. Рік народження
1976

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Член Правлiння

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Наглядовою  радою  ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  з

27.06.2013р.  (Протокол вiд  27.06.2013р.),  продовжено  термiн  повноважень посадової  особи з
02.07.2016р.(Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.).  Посадова особа не володiє
часткою  Статутного  капiталу  Товариства,  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Запорожець Валерiй Iванович

3. Рік народження
1977

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", 23226362, Директор технiчний

7. Опис
Посадова особа обрана рiшенням Наглядової  ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

вiд  вiд  20.05.2019р.  (Протокол  вiд  20.05.2019р.)  з  20.05.2019р.  Посадова  особа  не  володiє
часткою  Статутного  капiталу  Товариства,  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лiхман Олег Олексiйович

3. Рік народження
1976

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 00131819, Директор комерцiйний

7. Опис
Посадова особа обрана рiшенням Наглядової  ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"



вiд 28.04.2020р. (Протокол вiд 28.04.2020р.) з 28.04.2020р. Посадова особа не володiє часткою
Статутного  капiталу  Товариства,  непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини
посадова особа емiтента не має.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пономарьов Павло Олександрович

3. Рік народження
1980

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
10

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, Директор юридичного департаменту

7. Опис
Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд

07.04.2020р.),  не  володiє  часткою  Статутного  капiталу  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Форманюк Iрина Вiкторiвна

3. Рік народження
1977

4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ  "ВС  ЕНЕРДЖI  IНТЕРНЕЙШНЛ  УКРАЇНА",  33947089,  Начальник  вiддiлу  з

комунiкацiй
7. Опис

Посадова  особа  обрана  Загальними  зборами  акцiонерiв  07.04.2020р.  (Протокол  вiд
07.04.2020р.),  не  володiє  часткою  Статутного  капiталу  ПрАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток від
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:

0 0

Зобов’язання за цінними паперами X 125266 X X



у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 125266 X X

облiгацiї серiї А 29.08.2005 5111 11 28.08.2025
облiгацiї серiї С 23.06.2017 120155 13,5 23.03.2022
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

0 0

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

X 0 X X

0 0
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0 X X

0 X

Податкові зобов'язання X 34576 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 688364 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 848206 X X
Опис За  iпотечними  цiнними  паперами,  сертифiкатами  ФОН,

iншими  цiнними  паперами,  фiнансовими  iнвестицiями
зобов'язання вiдсутнi.



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№
з/п

Основні
види

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній

формі (фізична
одиниця виміру)

у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична

одиниця виміру)

 у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 розподiл

електричної
енергiї

Товариство не є
виробником

0 0 955,974 млн.кВт·год 723817 88



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

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

електричної енергiї з метою
компенсацiї ТВЕ на її розподiл

25,3

2 витрати на оплату працi та
вiдповiднi нарахування

39,1

3 амортизацiя 22
4 матерiальнi виплати 11,4
5  iншi витрати 2,2



VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстраці
ї випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій

ний номер 

Тип
цінного
папера

Форма
існування та

форма
випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

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

цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000078885 Акція
проста

бездокумент
арна іменна

Бездокумента
рні іменні

0,25 119376000 29844000 100

Опис

Протягом звiтного перiоду додаткового випуску акцiй не вiдбувалось.

2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцт
ва про

реєстра
цію

випуску

Найменува
ння органу,

що
зареєструв
ав випуск

Міжнародн
ий

ідентифіка
ційний
номер

Облігац
ії

(відсотк
ові,

цільові,
дисконт

ні)

Номіналь
на

вартість
(грн)

Кількість
у випуску

(шт.)

Форма
існування та

форма
випуску

Загальна
номіналь

на
вартість

(грн)

Процентна
ставка (у

відсотках)

Строк
виплати

процентів

Сума
виплаченого
процентного

доходу у
звітному

періоді (грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
29.07.2005 215/2/05 Державна

комiсiя з
цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA110001A
A04

відсотко
ві

1000 5000 Бездокумента
рні іменні

5000000 11 вiдповiдно
до

проспекту
емiсiї

137980,41 28.05.2025

Опис У 2005 роцi Компанiя емiтувала 5`000 простих iменних облiгацiй серiї  А номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i датою погашення 7
вересня 2015 року. Виплата вiдсоткiв здiйснюється чотири рази на рiк  протягом термiну обiгу  облiгацiй.  Забезпечення -  Випуск облiгацiй
Компанiї серiї А забезпечений договором поруки з ВАТ "Українська iнновацiйно - фiнансова компанiя" вiд 23 червня 2005 року, згiдно якого
поручитель зобов'язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй та в повному обсязi вiдповiдати за виконання емiтентом зобов'язань



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

23.06.2017 25/2/201
7

Нацiональн
а комiсiя з

цiнних
паперiв та
фондового

ринку

UA4000198
543

відсотко
ві

1000 120000 Бездокумента
рні іменні

120000000 13,5 вiдповiдно
до

протоколу
Наглядової

ради

4028400 23.03.2022

Опис

Рiшення  про  випуск  облiгацiй  з  метою  проведення  конвертацiї  облiгацiй  iснуючого  випуску  (серiї)  прийнято  Наглядовою  радою  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".  Рiшення оформлено протоколом засiдання Наглядової  ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiд 25 травня
2017р. Рiшення про проведення конвертацiї облiгацiй опублiковано у "Вiдомостях НКЦПФР" №121 вiд 30.06.2017р. Емiтентом укладено Договiр
поруки з  ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" вiд  25.05.2017р.  щодо забезпечення виконання  зобов'язання стосовно погашення
основної суми боргу та виплати доходу за облiгацiями, згiдно з яким: ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" зобов'язується у повному
обсязi  солiдарно  вiдповiдати  перед  власниками  облiгацiй,  у  разi  порушення  Емiтентом  виконання  зобов'язань  щодо  облiгацiй  ПрАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" серiї С у кiлькостi 120 000 (сто двадцять тисяч) штук на суму 120 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) гривень.
Протягом звiтного перiоду додаткового випуску облiгацiй не вiдбувалось. Цiннi папери включено у Бiржовий список i Бiржовий реєстр другого
рiвня ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Енерго-Спорт"
2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

34977795
4. Місцезнаходження

25000, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 7
5. Опис

Частка ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у Статутному капiталi ТОВ "Енерго-Спорт" 
складає 100 %. Права, що належать ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" щодо управлiння 
юридичною особою, визначенi Статутом ТОВ "Енерго-Спорт". Протягом звiтного кварталу 
Товариство не проводило дiяльностi, направленої на створення юридичних осiб. 



XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Міжнародни
й

ідентифікаці
йний номер

Обсяг випуску
(грн)

Вид забезпечення
(порука/

страхування/
гарантія)

Найменування
поручителя/
страховика/

гаранта

Ідентифікаційни
й код юридичної

1 2 3 4 5 6
29.08.2019 215/2/05 UA110001A

A04
5000000 порука ПРИВАТНЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"Українська
iновацiйно-
фiнансова
компанiя"

Опис

Емiтентом  укладено  Договiр  про  забезпечення  випуску  облiгацiй  ВАТ  "Кiровоградобленерго"  вiд  23.06.2005р.,  який  передбачає
укладення  власниками  облiгацiй  Договору  поруки  з  поручителем  -  Вiдкритим  акцiонерним  товариством  "Українська  iновацiйно-
фiнансова  компанiя".  Згiдно  з  цим  договором  ПрАТ  "Українська  iновацiйно-фiнансова  компанiя"  зобов'язується  здiйснювати
забезпечення випуску облiгацiй ВАТ "Кiровоградобленерго", випущених на суму 5 000 000 грн. (п'ять мiльйонiв гривень 00 коп.) та в
повному обсязi вiдповiдати за виконання ВАТ "Кiровоградобленерго" зобов'язань перед власниками облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний
договiр, а саме:- виплату 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 у порядку та строки, визначенi в Iнформацiї про випуск облiгацiй. 

23.06.2017 25/2/2017 UA40001985
43

120000000 порука ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО"ПI
ВДЕННА

ГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНIЯ

Опис

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

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом

забезпечення окремо)



КОДИ
Дата 01.07.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-
ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

за ЄДРПОУ 25198262

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

Торгівля електроенергією за КВЕД 35.14

Середня кількість працівників: 21
Адреса, телефон: 04053 м. Київ, Шевченкiвський р-н, Сiчових Стрiльцiв, буд. 21, -
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Проміжний баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2020 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 0 0
    первісна вартість 1001 0 0
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 9 165 10 931
    первісна вартість 1011 14 153 15 337
    знос 1012 ( 4 988 ) ( 4 406 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 0 0

    інші фінансові інвестиції 1035 200 200
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 000 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0



Усього за розділом I 1095 10 365 11 131
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 433 258
Виробничі запаси 1101 283 108
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 150 150
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 6 560 1 560
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 89 771 34 415

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 78 0
    з бюджетом 1135 3 817 513
    у тому числі з податку на прибуток 1136 143 143
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 257 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 148 476 122 299
Гроші та їх еквіваленти 1165 63 621 31 528
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 63 621 31 528
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 40 517
Усього за розділом II 1195 313 053 191 090
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

1200 13 599 13 599

Баланс 1300 337 017 215 820

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500 000 500 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 122 122
Додатковий капітал 1410 52 682 52 682
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 605 111 -2 701 644
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0



Усього за розділом I 1495 -2 052 307 -2 148 840
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 177 554 155 164
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 177 554 155 164
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 171 606 76 140
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 352 305 423 937
    товари, роботи, послуги 1615 7 774 9 634
    розрахунками з бюджетом 1620 476 564
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 0 42
    розрахунками з оплати праці 1630 0 172
    одержаними авансами 1635 0 0
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 234 388
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1 679 375 1 698 619
Усього за розділом IІІ 1695 2 211 770 2 209 496
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 337 017 215 820
Примітки: -

Керівник Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер Донецька Оксана Олександрiвна



КОДИ
Дата 30.07.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-
ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

за ЄДРПОУ 25198262

Проміжний звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2 квартал 2020 року
Форма №2

І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

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

2000 349 088 606 461

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

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 344 822 ) ( 587 931 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 4 266 18 530

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

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 29 918 42 294
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 8 244 ) ( 7 481 )
Витрати на збут 2150 ( 1 715 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 80 924 ) ( 6 807 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток

2190 0 46 536

    збиток 2195 ( 56 699 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0



Інші фінансові доходи 2220 4 494 570
Інші доходи 2240 289 902 671 722
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 26 864 ) ( 28 096 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 2 338 )
Інші витрати 2270 ( 307 366 ) ( 557 946 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 0 130 448

    збиток 2295 ( 96 533 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 0 130 448

    збиток 2355 ( 96 533 ) ( 0 )
II. Сукупний дохід

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

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

2415 0 0

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

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -96 533 130 448

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 384 212
Витрати на оплату праці 2505 3 049 1 735
Відрахування на соціальні заходи 2510 676 341
Амортизація 2515 688 604
Інші операційні витрати 2520 84 498 9 432
Разом 2550 89 295 12 324

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 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,000000 0,000000

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

Керівник Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер Донецька Оксана Олександрiвна



КОДИ
Дата 01.07.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-
ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

за ЄДРПОУ 25198262

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2 квартал 2020 року

Форма №3
Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 499 843 725 239
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 5 031
Надходження від повернення авансів 3020 3 242 10
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 174 537

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 451 1 504
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 111 0
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 420 130 ) ( 665 435 )
Праці 3105 ( 2 237 ) ( 1 324 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 595 ) ( 353 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6 830 ) ( 3 234 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 4 492 ) ( 1 030 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 1 467 ) ( 2 204 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 13 682 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 863 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( 125 ) ( 12 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 387 ) ( 214 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 72 654 48 067
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій 3200 214 668 562 745



    необоротних активів 3205 0 608
Надходження від отриманих:
    відсотків 3215 0 570
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 200 15 700
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 41 259 163 325
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 235 102 ) ( 482 821 )
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 2 500 ) ( 3 000 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 116 279 ) ( 449 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -97 754 256 678
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 3 400 223 500
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 500 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 6 602 ) ( 512 248 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4 299 ) ( 7 754 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -7 001 -296 502
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -32 101 8 243
Залишок коштів на початок року 3405 63 621 17 124
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 8 0
Залишок коштів на кінець року 3415 31 528 25 367
Примітки: -

Керівник Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер Донецька Оксана Олександрiвна



КОДИ
Дата

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ"

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2 квартал 2020 року

Форма №4
Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 500 000 122 52 682 0 -2 605 111 0 0 -2 052 307
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4095 500 000 122 52 682 0 -2 605 111 0 0 -2 052 307

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 -96 533 0 0 -96 533

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4200 0 0 0 0 0 0 0 0



Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу  

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
акцій 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі  4295 0 0 0 0 -96 533 0 0 -96 533
Залишок на кінець року 4300 500 000 122 52 682 0 -2 701 644 0 0 -2 148 840
Примітки: -

Керівник Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер Донецька Оксана Олександрiвна





КОДИ
Дата 01.07.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ"

за ЄДРПОУ 34801918

Територія Одеська область, Приморський р-н за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 
геодезії, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах

за КВЕД 71.12

Середня кількість працівників: 3
Адреса, телефон: 65007 м. Одеса, Приморський р-н, Мала Арнаутська, буд.88, оф.203, -
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Проміжний баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2020 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 0 0
    первісна вартість 1001 4 4
    накопичена амортизація 1002 ( 4 ) ( 4 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 461 10 461
Основні засоби 1010 3 1
    первісна вартість 1011 53 53
    знос 1012 ( 50 ) ( 52 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 0 0

    інші фінансові інвестиції 1035 661 596 17 053
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0



Усього за розділом I 1095 672 060 27 515
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 80 80
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 80 80
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 531 086 1 161 579
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 6 9
    з бюджетом 1135 0 0
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 13 902
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 347 112
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 347 112
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 21 21
Усього за розділом II 1195 531 546 1 175 703
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 1 203 606 1 203 218

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 200 000 1 200 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 463 463
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 818 2 421
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0



Усього за розділом I 1495 1 203 281 1 202 884
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 81 81
    розрахунками з бюджетом 1620 68 70
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 0 3
    розрахунками з оплати праці 1630 0 11
    одержаними авансами 1635 125 125
    розрахунками з учасниками 1640 3 3
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 47 41
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1 0
Усього за розділом IІІ 1695 325 334
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 1 203 606 1 203 218
Примітки: -

Керівник Колеснiков Костянтин Геннадiйович

Головний бухгалтер Бєлайчук Катерина Григорiвна



КОДИ
Дата 29.07.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ"

за ЄДРПОУ 34801918

Проміжний звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2 квартал 2020 року
Форма №2

І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

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

2000 0 992

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

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 571 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 0 421

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

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 544 ) ( 468 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 14 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток

2190 0 0

    збиток 2195 ( 541 ) ( 61 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0



Інші доходи 2240 729 863 153 483
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 729 719 ) ( 153 341 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 0 81

    збиток 2295 ( 397 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 0 81

    збиток 2355 ( 397 ) ( 0 )
II. Сукупний дохід

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

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

2415 0 0

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

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -397 81

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 4 2
Витрати на оплату праці 2505 148 333
Відрахування на соціальні заходи 2510 30 77
Амортизація 2515 2 3
Інші операційні витрати 2520 360 638
Разом 2550 544 1 053

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 4 800 000 000 4 800 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4 800 000 000 4 800 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000080 0,000020



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,000080 0,000020

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

Керівник Колеснiков Костянтин Геннадiйович

Головний бухгалтер Бєлайчук Катерина Григорiвна



КОДИ
Дата 30.06.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ"

за ЄДРПОУ 34801918

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2 квартал 2020 року

Форма №3
Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 1 120
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 38
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 1 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 3 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 83 ) ( 290 )
Праці 3105 ( 111 ) ( 267 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 30 ) ( 74 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 298 ) ( 627 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 0 ) ( 203 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 298 ) ( 424 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 4 ) ( 27 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -522 -127
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій 3200 85 469 168 924
    необоротних активів 3205 0 0



Надходження від отриманих:
    відсотків 3215 0 0
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 85 182 ) ( 168 771 )
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 287 153
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -235 26
Залишок коштів на початок року 3405 347 68
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 112 94
Примітки: -

Керівник Колеснiков Костянтин Геннадiйович

Головний бухгалтер Бєлайчук Катерина Григорiвна



КОДИ
Дата

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ"

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2 квартал 2020 року

Форма №4
Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1 200 000 0 0 463 2 818 0 0 1 203 281
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4095 1 200 000 0 0 463 2 818 0 0 1 203 281

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 -397 0 0 -397

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

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



зареєстрованого капіталу  
Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
акцій 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі  4295 0 0 0 0 -397 0 0 -397
Залишок на кінець року 4300 1 200 000 0 0 463 2 421 0 0 1 202 884
Примітки: -

Керівник Колеснiков Костянтин Геннадiйович

Головний бухгалтер Бєлайчук Катерина Григорiвна





КОДИ
Дата 01.07.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ 23226362

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

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13

Середня кількість працівників: 2940
Адреса, телефон: 25015 мiсто Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15, (0522) 358213
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2020 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 153 2 071
    первісна вартість 1001 8 628 10 287
    накопичена амортизація 1002 ( 7 475 ) ( 8 216 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 39 806 57 510
Основні засоби 1010 2 743 692 2 685 785
    первісна вартість 1011 3 279 546 3 367 108
    знос 1012 ( 535 854 ) ( 681 323 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 109 921 2 966

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

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2 896 404 2 750 164



    II. Оборотні активи
Запаси 1100 28 916 44 573
Виробничі запаси 1101 28 916 43 881
Незавершене виробництво 1102 0 692
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 13 432 38 827

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 1 359 5 116
    з бюджетом 1135 6 7
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 2 467 1 274
Гроші та їх еквіваленти 1165 37 272 74 088
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 4 181 1 568
Усього за розділом II 1195 87 633 165 453
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 2 984 037 2 915 617

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29 844 29 844
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1 438 203 1 351 839
Додатковий капітал 1410 102 060 102 060
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 4 481 4 481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 438 439 579 187
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 2 013 027 2 067 411



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 262 603 246 036
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3 343 3 790
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 265 946 249 826
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 820 910
    товари, роботи, послуги 1615 24 185 7 392
    розрахунками з бюджетом 1620 23 947 34 576
    у тому числі з податку на прибуток 1621 7 739 20 840
    розрахунками зі страхування 1625 4 396 3 196
    розрахунками з оплати праці 1630 16 258 15 908
    одержаними авансами 1635 186 001 138 868
    розрахунками з учасниками 1640 22 543 22 541
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 57 694 67 456
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 368 220 307 533
Усього за розділом IІІ 1695 705 064 598 380
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 2 984 037 2 915 617

Керівник Даниленко Анжела Володимирiвна

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна



КОДИ
Дата 01.07.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ 23226362

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2 квартал 2020 року
Форма №2

І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

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

2000 820 682 733 974

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

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 652 288 ) ( 636 019 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 168 394 97 955

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

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 38 650
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 45 171 ) ( 36 381 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 21 801 ) ( 0 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток

2190 101 422 100 224

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0



Інші доходи 2240 1 050 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 7 053 ) ( 17 718 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 499 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 95 419 82 007

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -17 667 -13 995
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 77 752 68 012

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

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

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

2415 0 0

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

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 77 752 68 012

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 211 539 263 648
Витрати на оплату праці 2505 226 792 189 269
Відрахування на соціальні заходи 2510 48 425 40 322
Амортизація 2515 148 796 154 468
Інші операційні витрати 2520 57 597 24 693
Разом 2550 693 149 672 400

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 0,651320 0,569730



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,651320 0,569730

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Керівник Даниленко Анжела Володимирiвна

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна



КОДИ
Дата 01.07.2020

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ 23226362

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2 квартал 2020 року

Форма №3
Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 772 308 922 270
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 76 83
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 166 573 186 969
Надходження від повернення авансів 3020 741 27
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 1 308 1 534

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 906 1 088
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 2 554 13 096
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 346 532 ) ( 384 704 )
Праці 3105 ( 177 575 ) ( 150 600 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 48 804 ) ( 39 522 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 145 175 ) ( 111 574 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 6 046 ) ( 56 767 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 8 467 ) ( 164 610 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 8 644 ) ( 17 919 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 204 223 199 371
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій 3200 3 600 8 480
    необоротних активів 3205 0 0



Надходження від отриманих:
    відсотків 3215 845 247
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 598 613
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 2 397 ) ( 5 384 )
    необоротних активів 3260 ( 133 432 ) ( 198 986 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -130 786 -195 030
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 372 765
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 83 000 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 86 560 ) ( 370 588 )
Сплату дивідендів 3355 ( 23 284 ) ( 35 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 9 777 ) ( 22 488 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -36 621 -20 346
Чистий рух коштів за звітний період 3400 36 816 -16 005
Залишок коштів на початок року 3405 37 272 50 207
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 74 088 34 202

Керівник Даниленко Анжела Володимирiвна

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна



КОДИ
Дата

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2 квартал 2020 року

Форма №4
Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 29 844 1 438 203 102 060 4 481 438 439 0 0 2 013 027
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4095 29 844 1 438 203 102 060 4 481 438 439 0 0 2 013 027

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 77 752 0 0 77 752

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4200 0 0 0 0 -23 368 0 0 -23 368

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



зареєстрованого капіталу  
Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
акцій 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 -86 364 0 0 86 364 0 0 0
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі  4295 0 -86 364 0 0 140 748 0 0 54 384
Залишок на кінець року 4300 29 844 1 351 839 102 060 4 481 579 187 0 0 2 067 411

Керівник Даниленко Анжела Володимирiвна

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна





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

Примiтки до промiжної стислої фiнансової звiтностi

1. Загальна iнформацiя

Приватне  акцiонерне  товариство  "Кiровоградобленерго"  (далi  -  "Компанiя"  або
"Кiровоградобленерго")   зареєстроване  згiдно  з  чинним  законодавством  України.  Спочатку
Компанiя була створена як державне пiдприємство i стала вiдкритим акцiонерним товариством
вiдповiдно  до  законодавства  України  згiдно  з  Наказом  Президента  України  №  282  "Про
структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" вiд 4 квiтня 1995 року i з
Наказом № 140 Мiнiстерства енергетики i  електрифiкацiї  України вiд 1 серпня 1995 року. У
квiтнi 2001 року Фондом державного майна України проведено тендер з продажу контрольного
пакету  акцiй  Компанiї.  В  результатi  тендеру  основним  акцiонером  Компанiї  став  приватний
iнвестор. В травнi 2017 року було змiнено тип товариства з вiдкритого акцiонерного товариства
на приватне акцiонерне товариство.

Основною дiяльнiстю Компанiї є надання послуг з розподiлу електроенергiї в Кiровоградськiй
областi та на територiї України. 

Юридична адреса Компанiї: бульвар Студентський, 15, м. Кропивницький, Кiровоградська обл.,
25015, Україна.

2. Основи пiдготовки фiнансової звiтностi

Заява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiсть Компанiї  пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв  фiнансової
звiтностi ("МСФЗ"). 

З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за перiод, що закiнчився 30 червня2020 року,
згiдно з  вимогами українського законодавства компанiєю було застосовано форми фiнансової
звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73.

Основа складання фiнансової звiтностi

Ця  фiнансова  звiтнiсть  була  пiдготовлена  вiдповiдно  до  принципу  оцiнки  за  iсторичною
вартiстю,  за  винятком  основних  засобiв  i  фiнансових  активiв,  доступних  для  продажу,  якi
оцiнюються за переоцiненою та справедливої вартiстю, вiдповiдно.

У фiнансової звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод.

Функцiональна валюта та валюта звiтностi

Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї.
Уся фiнансова iнформацiя,  представлена в Українських гривнях, округлюється до найближчої
тисячi, якщо не зазначене iнше.

Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй
валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення



операцiї.  Монетарнi  активи  i  зобов'язання,  вираженi  в  iноземнiй  валютi,  перераховуються  у
функцiональну  валюту  за  обмiнним  курсом,  що  дiє  на  звiтну  дату.  Усi  курсовi  рiзницi
вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод.

Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому

На дату затвердження фiнансової звiтностi українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi,
ускладненому вiйськовим конфлiктом на сходi  України i  невизнаним вiддiленням Автономної
республiки  Крим.  Уряд  України  не  полишає  спроб  проведення  комплексних  структурних
реформ, якi мають на метi усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних фiнансах та
управлiннi,  боротьбу  з  корупцiєю,  удосконалення  судової  системи,  тощо  та,  в  кiнцевому
пiдсумку, створення умов для економiчного зростання в країнi. Керiвництво стежить за станом
розвитку  поточної  ситуацiї  i  вживає  заходiв,  за  необхiдностi,  для  мiнiмiзацiї  будь-яких
негативних  наслiдкiв  наскiльки  це  можливо.  Подальший  негативний  розвиток  подiй  у
полiтичних, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно
впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї  у такий спосiб,  що наразi не
може бути визначений.

3. Основнi положення облiкової полiтики

Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до усiх перiодiв, поданих у цiй
фiнансовiй звiтностi.

3.1. Облiк iнфляцiї

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

3.2. Нематерiальнi активи

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

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

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

Для  амортизацiї  нематерiальних  активiв  застосовується  метод  прямолiнiйного  нарахування
амортизацiї  протягом  термiну  корисного  використання.  Термiн  корисної  експлуатацiї
нематерiальних  активiв  складає  до  10  рокiв  амортизується  протягом  очiкуваного  термiну



корисного  використання,  який  не  перевищує  10  рокiв,  лiцензiї    протягом  термiну  дiї.
Незавершене  капiтальнi  iнвестицiї  мiстить  витрати,  безпосередньо  пов'язанi  зi  створенням
нематерiальних активiв та не амортизуються до моменту, коли нематерiальнi активи доведенi до
стану, придатного до використання.

3.3. Основнi засоби

Об'єкти  основних  засобiв  вiдображаються  за  переоцiненою  вартiстю,  за  вирахуванням
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, в разi їхньої наявностi. 

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

Об'єкти  основних  засобiв  знiмаються  з  облiку  при  їх  вибуттi  або  у  випадку,  якщо  вiд  їх
подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигод. Прибуток або збиток вiд
вибуття  активу  (розраховується  як  рiзниця  мiж  чистими  надходженнями  вiд  вибуття  i
балансовою вартiстю активу), включається до звiту про фiнансовi результати у перiодi, в якому
визнання активу припиняється.  Пiсля  вибуття активу залишковий капiтал  у дооцiнках такого
активу перекласифiкується до нерозподiленого прибутку.

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

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

Витрати на капiталiзацiю мiстять основнi витрати на модернiзацiю та замiну основних засобiв,
що продовжують строк корисної експлуатацiї активiв або збiльшують їхню здатнiсть генерувати
дохiд.  Витрати  на  ремонт  та  обслуговування,  що  не  вiдповiдають  зазначеним  критерiям
капiталiзацiї,  вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у тому перiодi,  в якому
вони були понесенi.Компанiя капiталiзує витрати на позики, що мають безпосереднє вiдношення
до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частину вартостi цього
активу.

Знос вiдображається у звiтi про фiнансовi результати i нараховується на основi прямолiнiйного
методу з  використанням норм зносу, що визначаються ,  зважаючи на передбачуваний термiн
служби  кожної  одиницi  основних  засобiв.  Знос  придбаних  активiв  та  активiв,  створених  за
рахунок  власних  коштiв,  починається  з  моменту,  коли  вiдповiдний  актив  був  введений  в
експлуатацiю. 



Для розрахунку зносу використовуються наступнi очiкуванi строки корисного використання:

Групи основних засобiв Термiн корисного використання

Будiвлi До 100 рокiв

Передавальне обладнання 25-40 рокiв

Офiсне обладнання 3-10 рокiв

Транспортнi засоби 6-10 рокiв

Iншi 3-30 рокiв

Лiквiдацiйна  вартiсть  основних  засобiв  Компанiї  оцiнена  як  нульова,  тому  що  Компанiя
використовуватиме активи до кiнця їхнього фiзичного iснування.

3.4. Зменшення корисностi не фiнансових активiв

Одиницею, яка генерує грошовi кошти є вся сукупнiсть всiх активiв Компанiї. На кожну звiтну
дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки
iснують,  або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на  зменшення корисностi,
Компанiя  оцiнює  суму  очiкуваного  вiдшкодування  активу.  Сума  очiкуваного  вiдшкодування
активу - це бiльша з наступних величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує
грошовi  потоки,  за  вирахуванням  витрат  на  продаж,  i  вартостi  використання  активу.  Сума
очiкуваного  вiдшкодування  визначається  для  окремого  активу,  за  винятком  активiв,  якi  не
генерують  надходження  грошових  коштiв,  якi,  в  основному, незалежнi  вiд  надходжень,  що
генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує
його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i
списується до вартостi вiдшкодування. Пiд час оцiнки вартостi використання, майбутнi грошовi
потоки  дисконтуються  за  ставкою дисконтування  до  оподаткування,  яка  вiдображає  поточну
ринкову оцiнку вартостi  грошей у часi  та  ризики,  притаманнi  активу. Збитки вiд  зменшення
корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод в складi тих категорiй витрат,
якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася або зменшенням залишку капiталу
по дооцiнцi основних засобiв, якщо ранiше такий об'єкт було дооцiнено.

На  кожну  звiтну  дату  Компанiя  визначає,  чи  є  ознаки  того,  що  ранiше  визнанi  збитки  вiд
зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується
сума вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки у
тому  випадку, якщо  мала  мiсце  змiна  в  оцiнцi,  яка  використовувалася  для  визначення  суми
очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi.
У  зазначеному  випадку  балансова  вартiсть  активу  пiдвищується  до  суми  очiкуваного
вiдшкодування.  Отримана  сума  не  може  перевищувати  балансову вартiсть  (за  вирахуванням
амортизацiї), за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попереднi роки не був визнаний
збиток  вiд  зменшення  корисностi.  Сторнування  вартостi  визнається  у  звiтi  про  фiнансовi
результати  за  перiод.  Пiсля  такої  змiни  вартостi  майбутнi  амортизацiйнi  вiдрахування
коригуються  таким  чином,  щоб  амортизувати  переглянуту  балансову  вартiсть  активу,  за
вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.



3.5. Фiнансовi iнструменти

Класифiкацiя фiнансових активiв 

В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Компанiя здiйснює їх класифiкацiю та
визначає модель подальшої оцiнки. 

Борговi фiнансовi активи Компанiя класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку вона використовує
для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором,
що iнiцiює фiнансовий iнструмент. 

Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями:

4 фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (AC); 

4 фiнансовi  активи,  оцiненi  за  справедливою  вартiстю,  з  вiдображенням  результату
переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI); 

4 фiнансовi  активи,  оцiненi  за  справедливою  вартiстю,  з  вiдображенням  результату
переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL).

4 Фiнансовий  актив  оцiнюється  за  амортизованою вартiстю тiльки  у  випадку, якщо вiн
вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою
вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: 

4 вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв, i 

4 його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв,
якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену
частину основної суми. 

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

Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю
або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,  як описано вище, оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Компанiя  проводить  оцiнку  мети  бiзнес-моделi,  в  рамках  якої  утримується  актив,  на  рiвнi
портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння
бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу. 

При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної суми
i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), Компанiя аналiзує договiрнi
умови фiнансового iнструмента,  а  саме  -  чи  мiстить  фiнансовий актив  яку-небудь  договiрну



умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв так, що
фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi.

Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дольовi iнструменти,
наявнi  для  продажу  якi  оцiнюються  за  справедливою  вартiстю  через  прибуток  або  збиток,
торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.

Рекласифiкацiя фiнансових активiв

Рекласифiкацiя  фiнансових  активiв  здiйснюється  перспективно  виключно  у  випадку  змiни
бiзнес-моделi, в рамках якої вони утримуються. Фiнансовi зобов'язання та iнструменти капiталу,
а також фiнансовi активи, якi на вибiр Компанiї при початковому визнаннi були класифiкованi до
моделi облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки не пiдлягають рекласифiкацiї.

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань 

Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за виключенням: 

1) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки; 

2)  фiнансових  зобов'язань,  якi  виникають  у  разi,  коли  передавання  фiнансового  активу  не
вiдповiдає умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участi; 

3) договорiв фiнансової гарантiї, авалю, поруки; 

4) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової.

Фiнансовi  зобов'язання  Компанiї  включають  торгову та  iншу  кредиторську  заборгованiсть,  а
також процентнi кредити та позики.

Первiсне визнання та подальша оцiнка фiнансових iнструментiв 

Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки  при  первiсному  визнаннi  вiдображаються  за  справедливою  вартiстю  без
урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв
вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення. 

Усi  iншi  фiнансовi  iнструменти  пiд  час  первiсного  визнання  оцiнюються  за  справедливою
вартiстю,  до  якої  додаються  витрати  на  операцiї.  Витрати  на  операцiю та  iншi  платежi,  що
безпосередньо  пов'язанi  з  визнанням  фiнансового  iнструменту,  вiдображаються  на  рахунках
дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом. 

До витрат на операцiю належать комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам i дилерам,
збори органам регулювання, фондовим бiржам, податки та держмита тощо. 

Витрати на операцiю та комiсiйнi доходи, що є невiд'ємною частиною дохiдностi фiнансового
iнструменту,  визнаються  в  складi  фiнансового  iнструменту  i  враховуються  при  розрахунку
ефективної вiдсоткової ставки за таким фiнансовим iнструментом. 



При первiсному визнаннi  Компанiя  оцiнює  торговельну  дебiторську заборгованiсть  за  цiною
операцiї - це сума вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкує отримати в обмiн на передання
обiцяних товарiв або послуг покупцю, виключаючи суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн, якщо
торговельна  дебiторська  заборгованiсть  не  мiстить  значного  компоненту  фiнансування  (коли
встановленi угодою дати платежiв надають покупцю чи продавцю суттєвi вигоди вiд реалiзацiї
продукцiї).

За  борговим  фiнансовим  активом,  що  оцiнюється  за  справедливою  вартiстю  з  визнанням
переоцiнки  в  iншому  сукупному  доходi,  прибутки  або  збитки  визнаються  у  складi  iншого
сукупного  доходу  до  дати  припинення  його  визнання  або  рекласифiкацiї,  за  виключенням
процентних  доходiв,  нарахованих  за  методом  ефективної  вiдсоткової  ставки,  прибуткiв  або
збиткiв  вiд  його знецiнення  та  прибуткiв  або  збиткiв  вiд  змiни  офiцiйного  курсу  гривнi  до
iноземних  валют.  Визнання  оцiночного  резерву за  таким  активом  не  змiнює  величину  його
справедливої вартостi. 

Переоцiнка  фiнансових  активiв,  що  оцiнюються  за  справедливою  вартiстю  з  визнанням
переоцiнки  у  iншому  сукупному  доходi,  здiйснюється  пiсля  нарахування  процентiв  та
амортизацiї дисконту/премiї, формування оцiночного резерву за кредитними ризиками.

В момент припинення визнання фiнансового активу, що оцiнюється за справедливою вартiстю з
визнанням  переоцiнки  в  iншому  сукупному  доходi,  накопичена  сума  переоцiнки  не
рекласифiкується з iншого сукупного доходу в прибутки або збитки. 

Фiнансовi гарантiї та зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової пiд час первiсного
визнання оцiнюються за справедливою вартiстю. 

В подальшому зобов'язання з  кредитування за  ставкою нижче ринкової  та  фiнансовi  гарантiї
оцiнюються  за  найбiльшою з  двох таких  величин -  сумою оцiночного резерву пiд  очiкуванi
кредитнi  збитки  та  сумою  справедливої  вартостi  фiнансового  зобов'язання  за  мiнусом
амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його визнання.

Зменшення корисностi - Фiнансовi активи, зобов'язання з надання позик i договори фiнансової
гарантiї 

Модель зменшення корисностi застосовується до фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: 

4 фiнансовi активи, що є борговими iнструментами; 

4 дебiторська заборгованiсть за договорами оренди; 

4 зобов'язання з надання позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї. 

За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається. 

Припинення визнання i модифiкацiя договору 

Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається якщо: 

а)  строк  дiї  прав  на  грошовi  потоки,  що  визначенi  умовами  договору  фiнансового  активу,



закiнчується; 

б) передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям припинення; 

в) списання фiнансового активу за рахунок резерву. 

Контроль  за  переданим  активом  вiдсутнiй,  якщо  сторона,  якiй  цей  актив  передається,  має
реальну  змогу  його  продати  непов'язанiй  третiй  сторонi  та  може  здiйснити  цей  продаж  в
односторонньому порядку без  необхiдностi  встановлювати додатковi  обмеження щодо такого
передавання. 

Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, визнання такого активу припиняється,
iнакше,  у разi  збереження контролю за фiнансовим активом, продовжується його визнання у
межах подальшої участi в ньому. 

Рiзниця  мiж  балансовою  вартiстю  фiнансового  активу,  визначеною  на  дату  припинення
визнання, та сумою отриманої компенсацiї (в тому числi величину отриманого нового активу за
вирахуванням величини прийнятого зобов'язання),  вiдображається  як  доходи або витрати вiд
припинення визнання. 

Фiнансове  зобов'язання  або  його  частина,  припиняє  визнаватись  якщо  таке  зобов'язання
погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився. 

Будь-якi витрати або винагороди є доходами/витратами вiд припинення визнання, якщо обмiн
борговими  фiнансовими  зобов'язаннями  або  змiна  умов  за  фiнансовим  зобов'язанням
вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та
визнання нового фiнансового зобов'язання. 

Рiзниця  мiж  балансовою  вартiстю  погашеного  або  переданого  iншiй  сторонi  фiнансового
зобов'язання  (або  частини  фiнансового  зобов'язання)  та  сумою  сплаченої  компенсацiї  є
доходами/витратами вiд припинення визнання.

Процентнi доходи 

Компанiя  визнає  за  фiнансовими  iнструментами  процентний  дохiд/витрати  за  ефективною
ставкою  вiдсотка  протягом  перiоду  вiд  дати  їх  початкового  визнання  до  дати  припинення
визнання (продаж, погашення), рекласифiкацiї. 

Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю,
визнаються за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi за виключенням: 

1)  придбаних  або  створених  знецiнених  фiнансових  активiв.  Для  таких  фiнансових  активiв
застосовується  ефективна  ставка  вiдсотка,  скоригована  з  урахуванням кредитного ризику, до
амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання; 

2) фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними знецiненими фiнансовими активами,
але якi в подальшому стали знецiненими фiнансовими активами. У випадку таких фiнансових
активiв Компанiя має застосовувати ефективну процентну ставку до амортизованої собiвартостi
фiнансового активу у наступних звiтних перiодах. 

Коригування процентних доходiв за фiнансовим активом на третьому рiвнi кредитного ризику



проводиться  в  кореспонденцiї  з  рахунками,  призначеними для облiку оцiночних резервiв  пiд
очiкуванi кредитнi збитки.

3.6. Оцiнка справедливої вартостi

Всi  активи  та  зобов'язання,  справедлива  вартiсть  яких  оцiнюється  або  розкривається  у
фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на
основi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в
цiлому: 

Рiвень  1  -  Цiни  котирування  (не  скоригованi)  на  активних  ринках  на  iдентичнi  активи  або
зобов'язання 

Рiвень  2  -  Моделi  оцiнки,  в  яких суттєвi  для  оцiнки справедливої  вартостi  вихiднi  данi,  що
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано;

Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних даних, що
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi.

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

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

Керiвництво  та  зовнiшнi  оцiнювачi  також  порiвнюють  змiни  справедливої  вартостi  кожного
активу  i  зобов'язання  з  вiдповiдними  зовнiшнiми  джерелами  з  метою  визначення
обгрунтованостi змiн.

Для цiлей розкриття iнформацiї  про справедливу вартiсть  Компанiя  класифiкувала активи та
зобов'язання  на  основi  їх  характеру,  притаманним  їм  характеристикам  i  ризикам,  а  також
застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище.

3.7. Грошi та їх еквiваленти

До грошей та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних рахунках в
банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi
суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.

3.8. Запаси



Запаси  оцiнюються  за  найменшим  iз  двох  показникiв:  собiвартостi  або  чистої  вартiстю
реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка
їх  здiйснюється  за  середньозваженоювартiстю.  Вартiсть  готової  продукцiї  та  незавершеного
виробництва включає пропорцiйну частку накладних виробничих витрат, виходячи зi звичайної
виробничої потужностi, за виключенням витрат на позики. 

Запаси  перiодично  переглядаються,  сума,  на  яку  первiсна  вартiсть  запасiв  перевищує  чисту
вартiсть їх реалiзацiї (уцiнка запасiв), та вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не
вистачає) запасiв списуються на витрати звiтного перiоду. 

3.9. Акцiонерний капiтал

Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою,
якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi
акцiї Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти.

3.10. Нерозподiлений прибуток

Нерозподiлений  прибуток  включає  суми  накопичених  прибуткiв  та  збиткiв  за  весь  перiод
дiяльностi.

3.11. Дивiденди

Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обгрунтованою. У разi виплати
остаточних  дивiдендiв,  їхнє  визнання  здiйснюється  у  момент  затвердження  акцiонерами  на
загальних зборах.

3.12. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат

Компанiя  бере  участь  у  державнiй  пенсiйнiй  програмi,  за  якою  роботодавець  повинен
здiйснювати  на  користь  своїх  працiвникiв  вiдрахування  до  Державного  пенсiйного  фонду  у
виглядi  єдиного  соцiального  внеску,  розрахованого  як  процентна  частка  вiд  загальної  суми
заробiтної  плати.  Ця  пенсiйна  програма  є  програмою з  визначеним внеском.  Зазначенi  суми
визнаються витратами в перiодi їх нарахування. 

Також  Компанiя  уклала  контракт  з  недержавним  Пенсiйним  фондом,  до  якого  здiйснює
щомiсячнi  вiдрахування  у  розмiрi  не  бiльше  1.00  грн.  в  мiсяць  за  кожного  працiвника.  Ця
пенсiйна  програма є  програмою iз  встановленими  внесками.  Цi  витрати  у  звiтi  про  сукупнi
прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата.

3.13. Оренда

Компанiя як орендар

Компанiя застосовує МСФЗ 16 "Оренда" до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2019 року. 

Компанiя застосовує МСФЗ 16 вiдповiдно до параграфа В5б), та не перераховує порiвняльну
iнформацiю. Натомiсть визнає кумулятивний наслiдок першого застосування цього стандарту як
коригування  залишку  нерозподiленого  прибутку  (або  iншого  компоненту  власного  капiталу,



залежно вiд ситуацiї) на початок перiоду станом на дату першого застосування.

Компанiя  застосовує  цей  стандарт  до  всiх  видiв  оренди,  включає  оренду  активiв  з  права
користування в суборенду, крiм:

а) орендних договорiв на розвiдування або використання корисних копалин, нафти, природного
газу та подiбних невiдновлювальних ресурсiв;

б)  оренди  бiологiчних  активiв,  що  належать  до  сфери  застосування  МСБО  41  Сiльське
господарство, утримуваних орендарем;

в) послуг за угодами про концесiю, що належать до сфери застосування КТМФЗ 12 Послуги за
угодами про концесiю;

г) лiцензiйних договорiв щодо iнтелектуальної власностi, наданих орендодавцем, якi належать
до сфери застосування МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами; та

г)  прав,  утримуваних  орендарем  за  лiцензiйними  договорами,  що  належать  до  сфери
застосування МСБО 38 Нематерiальнi активи на такi види продукцiї, як кiнофiльми, вiдеозаписи,
п'єси, рукописи, патенти й авторськi права

Компанiя не застосовує МСФЗ 16 до оренди нематерiальних активiв, окрiм тих, що зазначенi в
параграфi 3г).

Компанiя не застосовує вимоги параграфiв 22 - 49 МСФЗ 16 до:

а) короткострокової оренди; та

б) оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (як описано в параграфах Б3 - Б8); та визнає
оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку
оренди.

Компанiя як орендодавець

Оренда, за якою у Компанiї залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом,
класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору
операцiйної  оренди,  включаються  до  балансової  вартостi  орендованого  активу  i  визнаються
протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як
дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi.

3.14. Потенцiйнi зобов'язання

Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли
iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють
у собi економiчнi вигоди, i  при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена.
Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть
вiдтоку ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.

3.15. Резерви

Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне),



яке  виникло  у  результатi  минулої  подiї,  є  значна  ймовiрнiсть  того,  що  для  погашення
зобов'язання буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми
такого зобов'язання. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються
за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це може бути застосовано, ризики,
характернi  для конкретного зобов'язання.  Якщо застосовується  дисконтування,  то збiльшення
резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.

3.16. Податки

Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток

Поточний  податок  на  прибуток  розраховується  вiдповiдно  до  вимог  чинного  податкового
законодавства  та  визначається  на  пiдставi  фiнансових  результатiв,  вiдображених  в
бухгалтерському облiку i  змiнених на деякi  коригування,  необхiднi  для цiлей оподаткування.
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi,
обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). Нарахування
поточного  податку  на  прибуток  здiйснюється  на  основi  податкових  ставок  (та  податкового
законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Починаючи з 1 сiчня
2014 р. ставка податку на прибуток в Українi становить 18%.

Вiдстрочений податок на прибуток

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей
фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку.

Вiдстроченi  податковi  зобов'язання  визнаються  за  всiма  оподатковуваними  тимчасовими
рiзницями, окрiм випадкiв  коли:

4 вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або
активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент
здiйснення  операцiї  не  впливає  анi  на  бухгалтерський  прибуток,  анi  на  оподатковуваний
прибуток чи збиток; i

4 вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць,  пов'язаних з  iнвестицiями в  дочiрнi  та
асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя
може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна вiрогiднiсть
того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями i
перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового  кредиту i податкових збиткiв,
якщо  iснує  вiрогiднiсть  отримання  оподатковуваного  прибутку,  вiдносно  якого  можна
застосувати  неоподатковувану  тимчасову  рiзницю,  а  також  використовувати  невикористанi
податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм випадкiв, коли:

4 вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць,
виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, що
не  є  об'єднанням  бiзнесу,  та  який  на  момент  здiйснення  операцiї  не  впливає  анi  на
бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i



4 вiдносно  оподатковуваних  тимчасових  рiзниць,  пов'язаних  з  iнвестицiями  в  дочiрнi  i
асоцiйованi  компанiї,  а  також iз  часткою  участi  у  спiльнiй  дiяльностi,  вiдстроченi  податковi
активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному
майбутньому i  буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати
тимчасову рiзницю.

Балансова  вартiсть  вiдстрочених  податкових  активiв  переглядається  на  кожну  звiтну  дату  й
зменшується,  якщо  бiльше  не  iснує  вiрогiдностi  отримання  достатнього  оподатковуваного
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового
активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й
визнаються  тодi,  коли  виникає  вiрогiднiсть  отримання  в  майбутньому  оподатковуваного
прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.

Вiдстроченi  податковi  активи  i  зобов'язання  визначаються  за  ставками податку, застосування
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi податкових ставок i
положень податкового законодавства,  що дiють,  або оголошених (i  практично прийнятих)  на
звiтну дату.

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi
капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв.

Вiдстроченi  податковi активи i  вiдстроченi податковi  зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.

Податок на додану вартiсть

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм таких випадкiв:

ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в
такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi,
залежно вiд обставин;

дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в балансi.

3.17. Прибуток на акцiю

Базовий  розмiр  прибутку  на  одну  акцiю  розрахований  шляхом дiлення  чистого  прибутку  за
перiод,  який  пiдлягає  розподiлу  мiж власниками звичайних  акцiй  (прибуток  за  перiод мiнус
дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi
перебували в обiгу. 

3.18. Визнання доходiв 

Компанiя  визнає  дохiд,  коли  вона  задовольняє  зобов'язання  щодо  виконання,  передаючи



обiцяний товар або послугу клiєнтовi.  Актив передається,  коли клiєнт отримує контроль над
таким активом.  

Контроль  над  активом  означає  здатнiсть  керувати  використанням  активу  та  отримувати
практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включає в себе спроможнiсть заборонити iншим
суб'єктам  господарювання  керувати  використанням  активу  та  отримувати  вигоди  вiд  нього.
Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових коштiв або економiя
грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi безпосередньо чи опосередковано
багатьма способами, наприклад, шляхом: 

a) використання активу для виробництва товарiв або надання послуг (у тому числi державних
послуг); 

б) використання активу для пiдвищення вартостi iнших активiв; 

в) використання активу для погашення зобов'язання або зменшення витрат;  

г) продажу або обмiну активу; 

г) надання активу у заставу як забезпечення позики; та 

д) утримання активу. 

Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю iз п'яти крокiв: 

- Крок 1: Iдентифiкацiя договору;

- Крок 2: Iдентифiкацiя зобов'язань, що пiдлягають виконанню в рамках договору;

- Крок 3: Визначення цiни операцiї;

- Крок 4: Розподiл цiни операцiї на зобов'язання, що пiдлягають виконанню;

- Крок 5: Визнання виручки.

Для кожного зобов'язання щодо виконання, Компанiя визначає на момент укладення договору, чи
задовольнить вона це зобов'язання щодо  виконання з плином часу, чи ж вона задовольнить це
зобов'язання  щодо  виконання  у  певний  момент  часу.  Якщо  Компанiя  не  задовольнить
зобов'язання щодо виконання з плином часу, то це зобов'язання щодо виконання задовольняється
у певний момент часу. 

Доходи вiд транзиту електроенергiї

Дохiд вiд надання послуг з передачi (транзиту) електроенергiї Компанiя визначає як зобов'язання
щодо виконання, якi задовольняються з плином часу, кожної обiцянки передати клiєнтовi серiю
послуг, якi  по  сутi  є  однаковими та  передаються  клiєнтовi  за  однiєю i  тiєю самою схемою.
Доходи  визнаються  помiсячно  за  методом  оцiнки  за  результатом.  Компанiя  застосовує
практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi на яку вона має право виставити рахунок
вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ КП та обсягiв переданих кiловат часiв.

Доходи вiд розподiлу електроенергiї



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

результатом. Компанiя застосовує практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi на яку вона
має  право  виставити  рахунок  вiдповiдно  до  тарифiв,  встановлених  НКРЕ  КП  та  обсягiв
переданих кiловат часiв.

Дохiд вiд надання послуг

Доходи вiд надання послуг  визнаються  в  момент пiдписання акту виконаних робiт  (наданих
послуг) вiдповiдно до умов договору та обсягiв наданих послуг. 

Iстотний компонент фiнансування

В  договорах  Компанiї  вiдсутнiй  iстотний  компонент  фiнансування.   Як  правило,  Компанiя
отримує  короткостроковi  аванси  вiд  своїх  клiєнтiв  до  трьох  мiсяцiв.  Використовуючи
практичний пiдхiд у МСФЗ 15, Компанiя не налаштовує обiцяну суму винагороди за наслiдки
значної фiнансової складової, якщо вона очiкує, що на момент початку контракту, перiод мiж
передачею обiцяного товару або послуги клiєнту оплатою за такий товар, або послугу буде рiк
або менше.

3.19. Фiнансовi витрати (чистi)

Чистi  фiнансовi  витрати  включають  витрати  на  виплату  вiдсоткiв  за  наданими  кредитами  i
позиками,  прибутки  та  збитки  вiд  дисконтування  фiнансових  iнструментiв,  а  також  чистий
результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами.

3.20. Сегменти 

Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Компанiя надає послуги з
розподiлу електроенергiї на територiї Українi.

3.21. Подiї пiсля звiтної дати

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску та якi
надають  додаткову  iнформацiю  щодо  фiнансової  звiтностi  Компанiї,  вiдображаються  у
фiнансовiй звiтностi.  Подiї,  що вiдбулися пiсля звiтної дати i  якi не впливають на фiнансову
звiтнiсть Компанiї  на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi,  якщо такi
подiї суттєвi.

4. Суттєвi облiковi оцiнки та судження

Пiдготовка  фiнансової  звiтностi  Компанiї  вимагає  вiд  її  керiвництва  винесення  суджень  та
визначення  оцiночних  значень  i  припущень  на  кiнець  звiтного  перiоду,  якi  впливають  на
вiдображенi  у  звiтностi  суми  доходiв,  витрат,  активiв  i  зобов'язань,  а  також  на  розкриття
iнформацiї  про  умовнi  зобов'язання.  Проте  невизначенiсть  у  вiдношеннi  цих  припущень  i
оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних
коригувань  до  балансової  вартостi  активу або  зобов'язання,  щодо  яких  приймаються  подiбнi



припущення та оцiнки.

Допущення i  оцiннi  значення Компанiї  заснованi  на вихiдних даних,  якi  вона мала в своєму
розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення
вiдносно  майбутнього  можуть  змiнюватися  зважаючи  на  ринковi  змiни  або  непiдконтрольнi
Компанiї обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.

Оцiнка фiнансових iнвестицiй 

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у
звiтi  про фiнансовий стан,  не може бути визначена на пiдставi  даних активних ринкiв,  вона
визначається  з  використанням  методiв  оцiнки,  включаючи  модель  дисконтованих  грошових
потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя,
отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли це не вважається практично
здiйсненним,  потрiбна  певна  частка  судження  для  встановлення  справедливої  вартостi.
Судження  мiстять  облiк  таких  вихiдних  даних,  як  ризик  лiквiдностi,  кредитний  ризик  i
волатильнiсть.  Змiни  в  припущеннях  щодо  цих  факторiв  можуть  вплинути  на  справедливу
вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.

Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв на пiдставi переоцiнки 

Компанiя повинна перiодично, як це запропоновано керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх
основних засобiв.  Такi  переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз  застосуванням
методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними Стандартами Оцiнки, такими як: метод облiку за
вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), прибутковий метод.

Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв 

Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх
корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того
перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на
предмет подальшої вiдповiдностi.

Резерв пiд кредитнi збитки

Керiвництво  регулярно  проводить  аналiз  дебiторської  заборгованостi  на  предмет  зменшення
корисностi.   Виходячи з  наявного досвiду, Компанiя  використовує  своє  судження при оцiнцi
збиткiв вiд зменшення корисностi  в ситуацiях,  коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. 

Резерви  пiд  очiкуванi  кредитнi  збитки  визнаються  в  сумi,  що  дорiвнює  або  очiкуваним
кредитним  збиткам  за  12  мiсяцiв,  або  очiкуваним  кредитним  збиткам  за  весь  строк  дiї
iнструмента. 

Компанiя  застосовує  спрощений  пiдхiд  та  визнає  резерви  пiд  очiкуванi  кредитнi  збитки  за
дебiторською  заборгованiстю,  договiрними  активами  та  дебiторською  заборгованiстю  за
договорами  оренди  в  сумi,  що  дорiвнює  очiкуваним  кредитним  збиткам  за  весь  строк  дiї
iнструмента, не залежно вiд наявностi суттєвого компонента фiнансування. 

Компанiя  роздiлила  фiнансовi  активи  на  основi  загальних  характеристик  кредитного ризику,
таких як: тип фiнансового iнструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника чи емiтента,



дати  первiсного  визнання  фiнансового  активу,  та  застосувала  до  них  iсторичний  вiдсоток
кредитних  збиткiв,  що  базується  на  досвiдi  Компанiї  щодо  виникнення  таких  збиткiв,
скоригованого на специфiчнi фактори для боржникiв та загальних економiчних умов.

Компанiя  застосовує  для  оцiнювання  очiкуваних  кредитних  збиткiв  за  торговельною
дебiторською  заборгованiстю  практичнi  прийоми  з  використанням  матрицi  забезпечення.
Залежно  вiд  ситуацiї  Товариство  використовує  для  оцiнювання  12-мiсячних  очiкуваних
кредитних збиткiв або очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї за фiнансовими активами
свiй  власний  iсторичний  досвiд  кредитних  збиткiв  за  торговельною  дебiторською
заборгованiстю. 

Залежно  вiд  диверсифiкованостi  своєї  клiєнтської  бази  Товариство  використовує  вiдповiднi
групи для рiзних клiєнтських сегментiв та визначає фiксованi ставки забезпечення залежно вiд
кiлькостi  днiв,  що  минули  з  моменту  визнання  торговельної  дебiторської  заборгованостi
простроченою:

- дебiторська заборгованiсть по розподiлу електроенергiї - 1,20%; 

- дебiторська заборгованiсть по реактивнiй електроенергiї - 6,92%; 

- iнша дебiторська заборгованiсть - 4,55%;

- дебiторська заборгованiсть по активнiй електроенергiї - 100%.

Для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за торговельною дебiторською заборгованiстю,
простроченою бiльше нiж 365 днiв застосовується ставка 100%.

Списання 

Списання  валової  балансової  вартостi  фiнансового  iнструменту  за  рахунок  сформованого
резерву  вiдбувається  пiсля  визнання  його  безнадiйним,  наявностi  сформованого  резерву  пiд
очiкуванi кредитнi збитки, та одночасного виконання iнших передумов, визначених вимогами
чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Компанiї.

Процентнi ставки, якi були застосованi до довгострокових зобов'язань

Довгострокова кредиторська заборгованiсть дисконтується до її чистої теперiшньої вартостi iз
застосуванням  ефективної  ставки  вiдсотка,  яка  на  момент  виникнення  заборгованостi  була
притаманна  переважнiй  бiльшостi  фiнансових  iнструментiв,  якi  мають  схожi  умови  та
характеристики, залишок часу, протягом якого вiдсоткова ставка за договором залишатиметься
фiксованою,  залишок  часу  по  виплатi  основної  суми  боргу.  Керiвництво  визначає  строк
реструктуризацiї  кредиторської  заборгованостi  виходячи  з  умов  контракту,  чинного
законодавства,  iнших  регуляторних  принципiв,  галузевої  практики  та  iншої  доступної
iнформацiї.

Судовi розгляди

Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання
(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк
економiчних  вигод,  який  буде  потрiбним  для  погашення  цього  зобов'язання,  є  ймовiрним,  i
отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються,



iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi.
Реалiзацiя  будь-якого  умовного  зобов'язання,  яка  не  була  у  поточний  момент  визнана  або
розкрита  у  фiнансовiй  звiтностi,  може  мати  iстотний  вплив  на  фiнансовий  стан  Компанiї.
Застосування цих принципiв облiкової  полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва
Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає
невирiшенi  судовi  справи,  слiдуючи  подiям  у  судових  розглядах  на  кожну  звiтну  дату, щоб
оцiнити потребу у резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до
уваги при прийняттi рiшення про формування резерву, - характер судового процесу, вимоги або
оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес,
вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля дати складання
фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з
подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр
вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку.

Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет

Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а
також сум i  термiнiв  отримання  майбутнього оподатковуваного  доходу  iснує  невизначенiсть.
Компанiя  не  створює  резерви  пiд  можливi  наслiдки  перевiрок,  проведених  податковими
органами.  Вiдстроченi  податковi  активи  визнаються  за  всiма  невикористаним  податковим
збиткам  в  тiй  мiрi,  в  якiй  є  ймовiрним  отримання  оподатковуваного  прибутку, проти  якого
можуть бути зарахованi податковi збитки.

Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями
у  разi,  якщо  iснує  iмовiрнiсть,  що  буде  отриманий  податковий  прибуток,  до  якого  можна
застосувати  неоподатковувану  тимчасову  рiзницю.  Суттєвi  оцiнки  керiвництва  необхiднi  для
визначення  вартостi  вiдстрочених  податкових  активiв,  якi  можуть  бути  визнанi  виходячи  з
iмовiрних  строкiв  та  рiвня  оподатковуваного прибутку  майбутнiх  перiодiв,  а  також стратегiї
податкового планування в майбутньому. 

Приймаючи  до  уваги  нестабiльнiсть  податкової  полiтики  держави,  оцiнка  вiдстрочених
податкових  активiв  i  зобов'язань  проводилась  на  основi  суджень  керiвництва  Компанiї,  якi
базувалися на iнформацiї, наданої керiвництвом на момент складання цiєї фiнансової звiтностi.

5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї

5.1. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Компанiєю

В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi.
Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2020 року. 

Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки" щодо визначення суттєвостi

Рада з МСФЗ вирiшила уточнити визначення суттєвостi,  зробивши його бiльш послiдовним i
вiдповiдним для всiх  стандартiв.  Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на  тому, що
пропуск  або  неправильне  вiдображення  суттєвих  елементiв  впливає  на  економiчнi  рiшення
користувачiв,  прийнятих  на  основi  фiнансової  звiтностi.  У  новому  варiантi  визначення



iнформацiя вважається iстотною, якщо її пропуск, неправильне вiдображення або приховування
її  iншою iнформацiєю в звiтностi може, вiдповiдно до обгрунтованих очiкувань, вплинути на
рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi приймають їх
на  основi  такої  фiнансової  звiтностi,  що  мiстить  фiнансову  iнформацiю  про  конкретну
органiзацiю, що звiтує. 

Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати,
дозволяється дострокове застосування. Поправка не має впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"

Поправки уточнюють ключове визначення бiзнесу. 

У  колишньому визначеннi  пiд  бiзнесом розумiли  сукупнiсть  видiв  дiяльностi  та  активiв,  якi
можна  вести  та  якими  можна  управляти  з  метою  забезпечення  доходу  в  формi  дивiдендiв,
нижчих витрат або iнших економiчних вигiд безпосередньо iнвесторам або iншим власникам,
членам чи учасникам. За новим визначенням бiзнес - це iнтегрований набiр процесiв i активiв,
здатних до здiйснення i управлiння з метою надання товарiв або послуг клiєнтам, генерування
iнвестицiйного доходу (такого як дивiденди або вiдсотки) або генерування iншого доходу вiд
нормальної дiяльностi.

Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати,
дозволяється дострокове застосування. Поправка не має впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

6. Нематерiальнi активи

Лiцензiї та програмне забезпечення

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.

Первiсна вартiсть:

На 1 сiчня  8'628  7'547 

Надходження  1'659  283 

Вибуття  -  (6)

На 30 червня  10'287  7'824 

Амортизацiя та знецiнення:

На 1 сiчня  (7'475)  (6'220)

Амортизацiя  (741)  (548)

Вибуття  -  6 



На 30 червня  (8'216)  (6'762)

Чиста балансова вартiсть:

На 1 сiчня  1'153  1'327 

На 30 червня  2'071  1'062 

7. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

На 1 сiчня  39'806  50'835 

Надходження  111'235  83'386 

Перекласифiковано до складу основних засобiв  (93'531)  (90'574)

Вибуло  -  - 

На 30 червня  57'510  43'647 

8. Основнi засоби

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

Разом

тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис.
грн тис. грн тис. грн тис. грн

Первiсна вартiсть або оцiнка:

На 1 сiчня 2019 року 72  347'874  2'452'154  7'658 
76'421  -  93'903  2'978'082 

Надходження -  1'571  77'389  1'339  4'941  7'658
 5'051  97'949 

Вибуття -  (45)  (5'067)  (37)  (1'045)
 -  (146)  (6'340)

Рекласифiкацiя -  517  (532)  -  -  -  



 15  - 

На 30 червня 2019 року 72 349'917  2'523'944  8'960 
 80'317  7'658  98'823  3'069'691 

На 1 сiчня 2020 року 72  359'137  2'701'398  10'575 
 82'697  6'694  118'973  3'279'546 

Надходження -  4'402  80'842  1'087  2'410  -  
 3'844  92'585 

Вибуття -  (58)  (2'347)  (18)  (2'387)
 -  (213)  (5'023)

Рекласифiкацiя -  -  -  -  -  -  
 -  - 

На 30 червня 2020 року 72  363'481  2'779'893  11'644  
 82'720  6'694  122'604  3'367'108 

Знос та знецiнення:

На 1 сiчня 2019 року -  (15'436)  (159'805)  (2'710)
 (22'105)  -  (32'694)  (232'750)

Амортизацiя за рiк -  (9'987)  (120'964)  (1'182)
 (11'855)  (766)  (9'293)  (154'047)

Вибуття -  20  933  13  914  -  72  
 1'952 

Рекласифiкацiя -  (13)  15  -  -  -  
 (2)  - 

На 30 червня 2019 року -  (25'416)  (279'821)  (3'879)
 (33'046)  (766)  (41'917)  (384'845)

На 1 сiчня 2020 року -  (35'554)  (398'408)  (5'167)
 (43'623)  (1'532)  (51'570)  (535'854)

Амортизацiя за рiк -  (10'128)  (118'363)  (1'376)
 (7'012)  (645)  (10'657)  (148'181)

Вибуття -  15  768  5  1'758  -  166  
 2'712 

Рекласифiкацiя -  -  -  -  -  -  
 -  - 

На 30 червня 2020 року - (45'667)  (516'003)  (6'538)



 (48'877)  (2'177)  (62'061)  (681'323)

Чиста балансова вартiсть:

На 1 сiчня 2019 року  72  332'438  2'292'349  4'948 
54'316  -  61'209  2'745'332 

На 30 червня 2019 року  72  324'501  2'244'123  5'081 
 47'271  6'892  56'906  2'684'846 

На 1 сiчня 2020 року  72  323'583  2'302'990  5'408 
39'074  5'162  67'403  2'743'692 

На 30 червня 2020 року  72  317'814  2'263'890  5'106 
 33'843  4'517  60'543  2'685'785 

Переоцiнка основних засобiв

Станом на 31 березня 2018 року основнi засоби оцiненi незалежною професiйною компанiєю -
оцiнювачем  ТОВ "Консалтингова  група  "Сван  консалтинг"  (Київ,  Україна),  з  використанням
ринкової вартостi або амортизованої вартостi замiщення щодо тих виробничих активiв, для яких
не iснує активного ринку.

Активи, що переданi в якостi забезпечення

Власнi основнi засоби балансовою вартiстю приблизно 69`250тис. грн. (2019 р.: 69`250тис. грн.)
були переданi в заставу для забезпечення позик, отриманих Компанiєю. 

Активи з права користування

Станом на звiтну дату вскладi основних засобiв вiдображенi активи з права користування, що
являють собою договори оренди адмiнiстративних та виробничих будiвель та споруд вiдповiдно
до МСФЗ 16.

Зазначенi  договори  оренди  передбачають  автоматичну  пролонгацiю  строку  оренди,  тому
Компанiя здiйснювала розрахунок вартостi виходячи з перiоду 5 рокiв починаючи з 01.01.2019
року.

Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом.

9. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi

Iнформацiя про iнвестицiй в асоцiйованi компанiї на звiтну дату:

Основна дiяльнiсть Країна реєстрацiї Частка володiння %

30-06-2020 31-12-2019



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

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

(i) ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя"

Станом на 31.12.2019 р.  ПрАТКiровоградобленерго належало 66.35% частки в  компанiї  ТОВ
"Кiровоградська Генеруюча Компанiя", яка є приватною компанiєю, що не котується на ринку
цiнних паперiв. Компанiя облiковувала цi iнвестицiї за методом участi в капiталi. 

В другому кварталi 2020 року ПрАТКiровоградобленерго здiйснила продаж 66.35% частки ТОВ
"Кiровоградська Генеруюча Компанiя" за номiнальною вартiстю.

(ii) ТОВ "Енерго-Спорт"

ТОВ "Енерго-Спорт" є приватна компанiя що не котується на ринку цiнних паперiв. Станом на
30.06.2020 та 31.12.2019 ПрАТ "Кiровоградобленерго" володiє 100% у капiталi ТОВ "Енерго-
Спорт" i облiковує цi iнвестицiї за методом участi в капiталi. Незважаючи на те, що Компанiя
контролює  ТОВ  "Енерго-Спорт",  Кiровоградобленерго  не  консолiдує  цю  iнвестицiю,  а
продовжує облiковувати її за методом участi в капiталi оскiльки це не призведе до будь-яких
суттєвих змiн у фiнансовiй звiтностi. Керiвництво Компанiї прийняло таке рiшення у зв'язку з
тим, що дiяльнiсть цiєї компанiї не пов'язана з основною дiяльностi Товариства.

Iнвестицiй в асоцiйованi компанiї у фiнансовiй звiтностi наведенi наступним чином:

Суми, визнанi в балансi таким чином: 30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя"  -  106'955 

ТОВ "Енерго-Спорт"  2'966  2'966 

Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств разом (рядок 1030)
 2'966  109'921 

10. Поточнi фiнансовi iнвестицiї

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

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

Борговi фiнансовi iнструменти i  1'274  2'467 



Iншi фiнансовi iнвестицiї разом  1'274  2'467 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1160)  1'274  2'467 

Iншi фiнансовi iнвестицiї разом  1'274  2'467 

(i) Борговi фiнансовi iнструменти

Вiдсотковi  облiгацiї,  що  не  мають  обiгу  на  фондових  бiржах,  оцiнюються  за  справедливою
вартiстю  через  прибутки  або  збитки.  Вони  складаються  з  облiгацiйТОВ  "Нова  фiнансова
компанiя" з вiдсотковою ставкою 18%. На протязi звiтного перiоду було придбано облiгацiй на
суму 2 397 тис. грн. та продано на суму 3 600 тис. грн..

11. Довгострокова дебiторська заборгованiсть

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

Реструктуризована дебiторська заборгованiсть, загальна сума  2'489  2'489 

Неамортизований дисконт  (657)  (657)

Довгострокова дебiторська заборгованiсть (рядок 1040)  1'832  1'832 

12. Запаси

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

Матерiали для передавального обладнання  22'008  12'604 

Запаснi частини до виробничого обладнання  11'933  9'159 

Паливо  3'792  4'275 

Iнше  6'148  2'878 

Запаси разом (рядок 1100)  43'881  28'916 

13. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами  597  1'195 



Торговельна дебiторська заборгованiсть  80'193  75'151 

Iнша дебiторська заборгованiсть  27'954  8'732 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв  (69'917)  (71'646)

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги разом(рядок 1125)
38'827  13'432 

В середньому, контрактний термiн погашення дебiторської заборгованостi складає 30 днiв.

Рух резерву очiкуваних кредитних збиткiв, що являє собою зменшення корисностi дебiторської
заборгованостi, є таким:

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.

На 1 сiчня  (71'646)  (96'062)

Списано за перiод  718  102 

Нараховано за перiод  1'011  6'219 

На 30 червня  (69'917)  (89'741)

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

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

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

тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис.
грн тис. грн тис. грн тис. грн

Групи заборгованостi:

За активну електроенергiю 67'691 0 0,00% 0 67'691
100% 67'691  - 

За реактивну електроенергiю 2'098 2'063 6,92% 143 35



100% 35  1'920 

За розподiл електроенергiї 10'405 10'076 1,20% 121 329
100% 329  9'955 

Iнша 28'550 28'237 4,55% 1'285 313 100% 313
 26'952 

Разом на 30.06.2020р. 108'744 40'376 1'548
68'368 68'368 38'828

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

14. Грошi та їх еквiваленти

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

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

Рахунки в банках  74'088  37'272 

Грошi та їх еквiваленти разом(рядок 1165)  74'088  37'272 

15. Iншi оборотнi активи

Iншi оборотнi активискладаються з нереалiзованого податкового кредиту з ПДВ в сумi 1`568 тис.
грн. (2019 р.: 4`181 тис. грн.).

16. Зареєстрований (пайовий) капiтал

Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю сплачений - простi акцiї (номiнальна
вартiсть):



Кiлькiсть акцiй Номiнальна вартiсть однiєї акцiї Зареєстрований
(пайовий) капiтал

тис. штук грн. тис. грн.

На 1 сiчня 2019 року 119`376 0.25 29`844

Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року - - -

На 31 грудня 2019 року 119`376 0.25 29`844

Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року - - -

На 30 червня2020 року 119`376 0.25 29`844

Структура акцiонерного капiталу Компанiї станом на 30 червня2020 та 2019 рокiв представлена
таким чином:

30-06-2020 31-12-2019

Кiлькiсть акцiй Частка володiння Кiлькiсть акцiй
Частка володiння

тис. штук % тис. штук %

VS EnergyInternational N.V. 112'413  94,167% 99`079 82.997%

Iншi юридичнi та фiзичнi особи 6'963  5,833% 20`297 17.003%

119`376 100.000% 119`376 100.000%

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

17. Капiтал у дооцiнках

Рух капiталу у дооцiнках за 2020 та 2019 роки (рядок 1405):

 Фонд переоцiнки основних засобiв

тис. грн.



На 1 сiчня 2019 року  1'641'377 

Використання дооцiнки необоротних активiв  (203'174)

На 31 грудня 2019 року 1'438'203 

Використання дооцiнки необоротних активiв  (86'364)

На 30 червня 2020 року  1'351'839 

18. Додатковий капiтал

У  складi  додаткового  капiталу  Компанiя  вiдображає  вплив  гiперiнфляцiї  (Примiтка  3.1).
Додатковiй капiтал сформовано за рахунок нерозподiленого прибутку та складає 102`060 тис.
грн. (2019 р.: 102`060 тис. грн.).

19. Резервний капiтал

Згiдно зi  статутом Компанiя створює резервний капiтал у розмiрi  не менше нiж 15 вiдсоткiв
статутного капiталу. Формування резервного капiталу вiдбувалося шляхом щорiчних вiдрахувань
вiд  чистого  прибутку  Компанiї  або  за  рахунок  нерозподiленого  прибутку. Резервний  капiтал
створено  для  збiльшення  статутного  капiталу,  погашення  заборгованостi  у  разi  лiквiдацiї
Компанiй тощо. Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий резервний фонд,
не пiдлягає розподiлу мiж акцiонерами Компанiї.

Резервний капiтал складає 4`481 тис. грн. (2019 р.: 4`481 тис. грн.).

20. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

Рух нерозподiленого прибутку(рядок 1420)

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.

Залишок на 1 сiчня  438'439  118'425 

Виплати власникам (дивiденди)  (23'368)  - 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод  77'752  68'012 

Використання дооцiнки необоротних активiв  86'364  103'421 

Залишок на 30 червня  579'187  289'858 

Дивiденди

На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Компанiї, якi вiдбулися 07 квiтня 2020 року, затверджено



рiчний звiт Товариства за 2019 рiк (в т. ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний
капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту). А також вирiшено чистий прибуток,
отриманий  за  результатами дiяльностi  Товариства  в  2019  роцi,  направити  20% -  на  виплату
дивiдендiв.

Виплата  дивiдендiв  в  розмiрi  23  368  тис.  грн.  була  здiйснена  в  червнi  2020  року  через
депозитарну  систему  України  в  порядку,  визначеному  чинним  законодавством  та  Статутом
Товариства.

21. Оренднi зобов'язання

Оренднi зобов'язання представленi нижче:

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

Довгостроковi (рядок 1515) 3'790  3'343 

Короткостроковi (рядок 1610) 910  1'820 

Всього орендних зобов'язань 4'700  5'163 

22. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками електроенергiї  1'782  9'712 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та пiдрядниками  3'298  5'329

Кредиторська заборгованiсть з постачальниками за транзит електроенергiї  371  329 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками основних засобiв  1'388  8'391

Iнша кредиторська заборгованiсть  553  424 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги разом (рядок 1615)  7'392
 24'185 

23. Зобов'язання перед бюджетом

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.



Податок на прибуток до сплати  20'840  7'769 

Єдиний соцiальний податок до сплати  3'196  4'396 

ПДВ до сплати  9'234  11'829 

Податок з доходу фiзичних осiб до сплати 3'712  3'562 

Мiсцевi податки до сплати  790  787 

Зобов'язання перед бюджетом разом(рядки 1620+1625)  37'772  28'343 

24. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

Заборгованiсть по дивiдендам перед пов'язаними сторонами  19'296  19'296 

Заборгованiсть по дивiдендам третiм особам  3'245  3'247 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками разом (рядок 1640)
22'541  22'543 

25. Поточнi забезпечення

Рух забезпечення витрат персоналу за 2020 та 2019 роки (рядок 1660):

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.

Залишок на 1 сiчня  57'694  58'344 

Нараховано за рiк  35'442  28'065 

Використано у звiтному роцi  (25'680)  (22'617)

Залишок на 30 червня  67'456  63'792 

26. Iншi поточнi зобов'язання

30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.



Облiгацiї (i)  125'266  125'266 

Позики вiд пов'язаних сторiн та iнших пiдприємств (ii)  170'272  228'190 

Вiдсотки до сплати  -  2'634 

Податкове зобов'язання з ПДВ за касовим методом  11'137  11'118 

Iнша кредиторська заборгованiсть  858  1'012 

Iншi поточнi зобов'язання разом (рядок 1690)  307'533  368'220 

(i) Облiгацiї

На звiтну дату Компанiя виступає емiтентом облiгацiй серiй А i  С. У звiтi заборгованiсть по
облiгацiях  представлена  в  складi  короткострокових  зобов'язань,  оскiльки  власники  облiгацiй
можуть скористатися правом на оферту (щорiчну подачу облiгацiй емiтенту для їх дострокового
викупу). У звiтному перiодi Компанiя розмiщення та викупувласних облiгацiй не здiйснювала
(2019 р. - не здiйснювала).

Ефективна ставка Строк погашення 30-06-2020 31-12-2019

% тис. грн. тис. грн.

Облiгацiї серiї А 17%-11% 28-08-2025  5'111  5'111 

Облiгацiї серiї С 13.50% 23-03-2022  120'155  120'155 

Облiгацiї разом  125'266  125'266 

Облiгацiї серiї А

Загальна iнформацiя - У 2005 роцi Компанiя емiтувала 5`000 простих iменних облiгацiй серiї А
номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i датою погашення 7 вересня 2015 року. В зв'язку з
закiнченням термiну в 2015 роцi було прийнято рiшення про подовження термiну обiгу облiгацiй
серiї А до 28 серпня 2025 року. Виплата вiдсоткiв здiйснюється чотири рази на рiк протягом
термiну  обiгу  облiгацiй.  Для  виплат  звiтного  перiоду  вiдсоткова  ставка  становила  17%-11%
рiчних.Забезпечення - Випуск облiгацiй Компанiї серiї А забезпечений договором поруки з ПАТ
"Українська iновацiйно-фiнансова компанiя" вiд 23 червня 2005 року, згiдно якого поручитель
зобов'язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй та в повному обсязi вiдповiдати за
виконання емiтентом зобов'язань перед власниками облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний договiр.

Облiгацiї серiї С

Загальна iнформацiя - У вереснi 2017 року Компанiя випустила 120`000 штук облiгацiй серiї С
номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i термiном обiгу до 23 березня 2022 року. В зв'язку з



закiнченням термiну обiгу облiгацiй серiї  В у вереснi  2017 року було прийнято рiшення про
конвертацiю 120`000 штук облiгацiй серiї В номiнальною вартiстю 1`000 гривень в 120`000 штук
облiгацiй  серiї  С  за  номiнальною  вартiстю  1`000  гривень  за  штуку.  Виплата  вiдсоткiв
здiйснюється чотири рази на рiк протягом термiну обiгу облiгацiй. Для виплат звiтного перiоду
вiдсоткова ставка  становила  13.50%рiчних.Забезпечення  -  Випуск  облiгацiй  Компанiї  серiї  С
забезпечений договором поруки з ПрАТ "Пiвденна генеруюча компанiя" вiд 25 травня 2017 року,
згiдно  якого  поручитель  зобов'язується  здiйснювати  забезпечення  випуску  облiгацiй  та  в
повному обсязi вiдповiдати за виконання емiтентом зобов'язань перед власниками облiгацiй, якi
укладуть вiдповiдний договiр.

(ii) Позики вiд пов'язаних сторiн та iнших пiдприємств

Загальна iнформацiя - У квiтнi 2019 року Компанiя отримала позику в розмiрi 13'700 тис. доларiв
США, яка була використана для погашення зобов'язань по кредиту ПАТ "Сбербанк Росiї".  В
вереснi 2019 року по договору переведення боргу вiдбулась змiна кредитора на ТОВ "ВС Груп
менеджмент", яка є пов'язаною стороною для Компанiї.

1  квiтня  2019  року по  договору вiдступлення  права  грошової  вимоги  ТОВ "Нова фiнансова
компанiя"погасила заборгованiсть ПрАТ "Кiровоградобленерго" перед ПАТ "Сбербанк Росiї" по
кредиту в розмiрi 1'280 тис. доларiв США та вiдсоткам в розмiрi 2'509 тис. доларiв США.

30-06-2020 31-12-2019 Строк погашення 30-06-2020
31-12-2019

тис. доларiв США. тис. доларiв США тис. грн.
тис. грн.

Позики вiд пов'язаних сторiн 2'590  5'845 31-08-2020  69'126  
 138'435 

Позики вiд iнших пiдприємств  3'789  3'789 01-04-2019  101'146  
 89'755 

Позики разом: 6'379  9'634  170'272  228'190 

27. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Дохiд вiд договорiв з клiєнтами

Нижче наведена деталiзована iнформацiя про дохiд Компанiї за договорами з покупцями:

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.

Дохiд вiд продажу електроенергiї на балансуючому ринку  3'716  - 



Дохiд вiд послуг з розподiлу електроенергiї  723'817  685'939 

Дохiд вiд надання послуг  93'149  48'035 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї разом (рядок 2000)  820'682  733'974 

Доходи вiд розподiлу електроенергiї

Компанiя визнає дохiд вiд послуг з розподiлу електроенергiї, коли вона задовольняє зобов'язання
щодо  виконання,  надаючи  послуги  з  розподiлу  електроенергiї  клiєнтовi.  Дохiд  визнається
помiсячно за методом оцiнки за результатом. Компанiя  застосовує практичний прийом щодо
визнання доходiв у сумi на яку Компанiя має право виставити рахунок на основi  узгодженої
кiлькостi переданих кiловат часiв.

Дохiд вiд надання послуг

Дохiд  вiд  надання  послуг  визнається  в  момент  пiдписання  акту  виконаних  робiт  (наданих
послуг) вiдповiдно до умов договору та обсягiв наданих послуг.

28. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

За перiод, що закiнчився 30 червня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
включала:

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.

Електроенергiя  (174'692)  (216'576)

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування  (234'979)  (198'271)

Знос та амортизацiя  (146'858)  (152'348)

Матерiальнi затрати  (40'181)  (46'288)

Витрати на послуги  (55'578)  (22'536)

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) разом (рядок 2050)  (652'288)
 (636'019)

29. Адмiнiстративнi витрати

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.



Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування  (40'238)  (31'320)

Професiйнi послуги  (551)  (600)

Знос i амортизацiя  (1'938)  (2'120)

Офiсне приладдя та матерiали  (975)  (784)

Послуги банкiв  (522)  (654)

Iншi адмiнiстративнi витрати  (947)  (903)

Адмiнiстративнi витрати разом (рядок 2130)  (45'171)  (36'381)

30. Iншi операцiйнi доходи (витрати)

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.

Отриманi (сплаченi) штрафи, пенi, неустойки  (700)  280 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, запасiв  1'116  2'198 

Дохiд вiд операцiйної оренди  2'223  1'351 

Вiдсотки банка на залишки на рахунках  1'308  1'473 

Вiдшкодування ранiше списаних активiв  1'580  1'009 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi  84  40 

Доходи (витрати) вiд операцiйних курсових рiзниц  (28'642)  26'619 

Витрати на соцiально-культурнi заходи  (21)  (49)

Резерв кредитних збиткiв дебiторської заборгованостi  1'012  6'219 

Благодiйна допомога (81)  (94)

Виплати по колективному договору  (115)  (552)

Iншi доходи (витрати) операцiйної дiяльностi  435  156 

Iншi операцiйнi доходи (витрати) разом(рядки 2120+2180)  (21'801)  38'650 

31. Iншi доходи (витрати)

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.



Дохiд вiд безкоштовно отриманих основних засобiв  713  837 

Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй  11  48 

Списання основних засобiв  (2'701)  (4'859)

Iнше  3'027  3'475 

Iншi доходи (витрати) разом (рядки 2240+2270)  1'050  (499)

32. Фiнансовi доходи (витрати)

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.

Вiдсотки за банкiвськими кредитами  (23)  (9'167)

Вiдсотки за облiгацiями  (7'121)  (8'085)

Вiдсотковi витрати разом  (7'144)  (17'252)

Вiдсотки за депозитами отриманi  495  117 

Вiдсотки за облiгацiями отриманi  43  130 

Вiдсотки по орендi  (447)  (671)

Iншi фiнансовi доходи (витрати)  -  (42)

Фiнансовi доходи (витрати) разом (рядок 2250)  (7'053)  (17'718)

33. Податок на прибуток

Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати

2020 р. 2019 р.

тис. грн. тис. грн.

Витрати з поточного податку на прибуток  34'234  33'945 

Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному роцi  (16'567)
(19'950)

Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300)  17'667  13'995 

Вiдстрочений податок на прибуток у балансi (звiтi про фiнансовий стан):



30-06-2020 31-12-2019

тис. грн. тис. грн.

Вiдстроченi податковi активи (рядок 1045)  -  - 

Вiдстроченi податковi зобов'язання (рядок 1500)  (246'036)  (262'603)

Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання)  (246'036)  (262'603)

Вiдстрочений податок на прибуток

Вiдстрочений податок на прибуток за 2020 рiк вiдноситься до таких статей:

1 сiчня 2020р. Вiдображено у складi прибутку або збитку Вiдображено
у складi iншого сукупного доходу 30 червня

2020 р.

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Основнi засоби  (262'603)  16'567  -  (246'036)

Разом  (262'603)  16'567  -  (246'036)

34. Умовнi i контрактнi зобов'язання

Загальнi умови функцiонування

Українська  гривня,  якав  2019  роцi  була  порiвняно  стабiльною  по  вiдношенню  до  основних
свiтових валют, в 2020 роцi  стрiмко втрачає свої  позицiї,  що негативно впливає на розвиток
української економiки. У зв'язку зi свiтовою пандемiєю коронавiрусної хвороби (COVID-19) та
запровадженням  Кабiнетом  Мiнiстрiв  України  карантинних  та  обмежувальних  заходiв,
спрямованих на  протидiю її  подальшого поширення в  Українi,  iснують негативнi  очiкування
вiдносно   падiння  платоспроможностi  клiєнтiв,  що  може негативно  вплинути  на  фiнансовий
стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Компанiї.

Тому  керiвництво  компанiї  вживає  всiх  необхiдних  заходiв  для  пiдтримки  стiйкостi  та
використання всiх наявних можливостей для розвитку бiзнесу Компанiї в нинiшнiх умовах.

Загальна iнформацiя 

В  енергетичному  секторi  тривають  процеси  суттєвої  реструктуризацiї  та  реформування,
майбутнiй  напрямок  i  наслiдки  яких  у  цей  час  невiдомi.  Можливi  реформи  полiтики
встановлення  тарифiв  та  реструктуризацiя  енергетичної  галузi  можуть  здiйснювати  iстотний
вплив на  пiдприємства цiєї  галузi.  У зв'язку з  невизначенiстю щодо можливих змiн у цьому



секторi,  у  цей  час  неможливо  оцiнити  потенцiйний  вплив  реформ  на  фiнансовий  стан  i
результати дiяльностi Компанiї.

Соцiальнi зобов'язання

Компанiя пiдписала зi своїми працiвниками колективний договiр. За умовами такого договору
Компанiя  має  зобов'язання  щодо  здiйснення  своїм  працiвникам  певних  виплат  у  зв'язку  iз
соцiальним  забезпеченням,  сума  яких  може  змiнюватися  з  року  в  рiк.  Резерв  пiд  такi
зобов'язання не  враховується  у фiнансовiй  звiтностi  Компанiї,  оскiльки керiвництво не  може
достовiрно оцiнити суму майбутнiх виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням.

Страхування

Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту,
поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Компанiя не має
повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення
зобов'язань  перед  третьою  стороною  щодо  пошкодження  майна  або  нанесення  шкоди
навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями Компанiї.
До тих пiр, поки Компанiя не отримає адекватного страхового покриття, iснує ризик того, що
втрата або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть
та фiнансовий стан Компанiї.

Судовi процеси 

У ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя є об'єктом судових позовiв i претензiй. Коли
ризик  вибуття  ресурсiв,  пов'язаний  iз  такими  судовими  позовами  i  претензiями,  вважався
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Компанiя вiдповiдним чином
включала такi вибуття до звiту про фiнансовi результати. Якщо керiвництво Компанiї оцiнює
ризик вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена,
Компанiя не створює резерву пiд умовнi зобов'язання. 

Оподаткування 

У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють
все  бiльшу  увагу  дiловим  колам.  Зважаючи  на  це,  закони  i  постанови,  що  впливають  на
дiяльнiсть  пiдприємств,  продовжують  стрiмко  змiнюватися.  Цi  змiни  характеризуються
незадовiльним  складанням  законопроектiв,  неоднозначними  трактуваннями  i  арбiтражним
застосуванням з боку держави.

Зокрема, податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом
уповноваженi застосовувати надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Хоча,
на думку Компанiї, вона належним чином вiдобразила податковi зобов'язання в облiку, виходячи
зi  своєї  iнтерпретацiї  податкового  законодавства,  вищезазначенi  факти  можуть  створювати
податковi ризики для Компанiї.

35. Подiї пiсля звiтної дати

Пiсля звiтної дати i до дати затвердження та випуску фiнансової звiтностi суттєвих подiй, якi б
надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової  звiтностi  Компанiї,  та  якi  необхiдно було б
вiдобразити у фiнансовiй звiтностi не вiдбувалось.



У  зв'язку  зi  свiтовою  пандемiєю  коронавiрусної  хвороби  (COVID-19)  та  запровадженням
Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю
її подальшого поширення в Українi, повiдомляємо наступне:

-  управлiнський  персонал  Компанiї  наразi  оцiнює  додатковi  ризики  дiяльностi  суб'єктiв
господарювання  в  енергетичнiй  галузi  України  та  їх  можливий  вплив  на  безперервнiсть
дiяльностi Компанiї;

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





ХV. Проміжний звіт керівництва
За  2  квартал  2020  року  обсяг  товарної  продукцiї  з  розподiлу  електричної  енергiї  по  ПрАТ
"Кiровоградобленерго" склав 391 409 тис. грн., або розподiлено 433,084 млн.кВт·год. Вартiсть
купованої електроенергiї на компенсацiю витрат на  транспорт в мережах склала 64 964 тис.грн.,
що на 28 246 тис грн. менше нiж враховано в тарифах на розподiл . Дохiд  вiд  основної
дiяльностi склав 365 031 тис.грн., собiвартiсть - 68 416 тис.грн., валовий прибуток вiд основної
дiяльностi - 296 615 тис. грн. Iнвестицiйну програму в 2 кварталi 2020 року профiнансовано на
46 828 тис.грн. Всього в першому пiврiччi IП виконано на 39%. Профiнансовано ремонтiв в 2
кварталi на 17 583,9 тис. грн., що 82,9 % вiд плану. Капiтально вiдремонтовано повiтряних лiнiй
електропередач  напругою  0,4-10  кВ  -  619,7  км,  при  планi  -  803,4  км,  лiнiй  електропередач
напругою 35-150 кВ - 37,1 км при планi - 52,3 км, трансформаторних пiдстанцiй напругою 6-
10/04 кВ та РП 6-10 кВ -147 одиницi, при планi - 159 одиниць, силових трансформаторiв 6-10/04
кВ - 19 одиниць, при планi - 28 одиниць, вимикачiв 6-10 кВ - 22 одиниць, при планi - 22 та
виконано iншi роботи по забезпеченню стабiльної роботи електричних мереж.  

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Пiдтверджую офiцiйну позицiю, що наскiльки менi вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть за 2
квартал 2020 року, пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi  та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
вiд  16.07.1999  року  №  996-XIVщодо  складання  фiнансової  звiтностi,  мiстить  достовiрне  та
об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки
Товариства, а також про те, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне
подання  iнформацiї  вiдповiдно  до  частини  четвертої  статтi  40-1  Закону  України  "Про  цiннi
папери та фондовий ринок".

Голова Правлiння Чернявський В.О.


