Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 25015, м. Кіровоград¸ пр. Комуністичний,15;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23226362;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (0522) 358214;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 14441050021000793;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 25.05.1995;
1.8. Веб-сайт емітента: kiroe.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації :http://10.103.111.65//?q=node/57
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 29 844 000 грн.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника

Період
2012 *

2011*

Усього активів

1 614 440

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 210 947

993 526

136 740

141 369

Запаси

32 542

33 902

Сумарна дебіторська заборгованість

57 554

26 845

1 591

29 180

1 068 909

906 680

29 844

29 844

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

330 021

274 479

Довгострокові зобов'язання

279 993

300 210

Поточні зобов'язання

243 383

195 010

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,02513

0,19140

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.)

0,02513

0,19140

119376000

119376000

загальна номінальна вартість

64

52329

у відсотках від статутного капіталу

0,2

175

64

53634

1 068 909

906 680

Довгострокові фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного
періоду

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів
власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів

1 420 315

* Відповідно до змін в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV, внесених Законом
України «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"» від 12.05.2011р. № 3332-VI, з
01.01.2012р. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік
яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними
стандартами. (Стаття 12'1. Застосування міжнародних стандартів (Закон, ВР України, від 16.07.1999, № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні")).

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія
Товариства.

Відповідно до п.10.4. Статуту Товариства Наглядова рада обирається у кількості 5 (п’яти) осіб:
Спектор М.Й.; Зоммер А.Е.; Глазова О.В.; VS Energj International N.V.; ТОВ «ВС Енерджі
Інтернейшнл Україна».
Відповідно до п.11.1. Статуту Товариства - Кількісний склад Правління складає не менше 5 (п’яти)
осіб. Члени Правління призначаються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки:
Голова Правління - Поливяний І.О.
Члени Правління: Даниленко А.В., Янішевський М.П.,Соловйов О.Ю. ,Гончар Т.І., Дудка А.Л.,
Дануца О.В.
Відповідно до п.12.3. Статуту Товариства - Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки і є
підзвітною Загальним зборам Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 особи:
Федорко А.М.; Азарова І.О.; Антонова Н.А.
Ситуації, що якийсь із органів емітента не створений чи не обраний не існує. Створено всі органи
ПАТ "Кіровоградобленерго" відповідно до статуту та внутрішніх положень.
Засновником Товариства була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.
4. Інформація про цінні папери емітента
1. Акції прості :
- форма випуску – іменні;
- кількість акцій, які перебувають в обігу – 119 376 000 шт.;
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає.
- допущені до торгівлі без внесення до біржового реєстру Публічним акціонерним товариством
"Фондова біржа ПФТС" та допущені до торгівлі, шляхом внесення їх до Біржового списку без
внесення до Біржового реєстру Публічним акціонерним товариством "Київська міжнародна
фондова біржа".
2. Облігації серії А:
- форма випуску: бездокументарна
- форма існування: процентні іменні
- кількість цінних паперів випуску: 5 000 шт.
- кількість облігацій, які перебувають у процесі розміщення - немає.
- включені до котирувального списку 2-го рівня лістингу Публічним акціонерним товариством
"Фондова біржа ПФТС" та Публічним акціонерним товариством "Київська міжнародна фондова
біржа".
3. Облігації серії В:
- форма випуску: бездокументарна
- форма існування: відсоткові іменні
- кількість цінних паперів випуску: 120 000 шт.
- кількість облігацій, які перебувають у процесі розміщення - немає.
- включені до котирувального списку 2-го рівня лістингу Публічним акціонерним товариством
"Фондова біржа ПФТС" та Публічним акціонерним товариством "Київська міжнародна фондова
біржа".
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у
депозитарній системі України
У 2010 році в зв’язку з дематеріалізацією випуску цінних паперів було змінено особи які
здійснюють облік прав власності на акції товариства. Рішення було прийнято на Загальних зборах
акціонерів. Причина прийняття є виконання Закону України «Про акціонерні товариства».
До 2010 року ведення системи реєстру проводив реєстратор ТОВ «Енергетична реєстраційна
компанія», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31810610, розірвано Договір на ведення реєстру від
28.12.2004р. № 35-Р.
У 2010 році передано ведення системи реєстру Приватному акціонерному товариству
"Всеукраїнський депозитарій цінних паперів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889,
укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів №Е1177/10 від 25.06.10р.
Акт прийому-передачі системи реєстру відсутній.
6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
Чергові загальні збори відбулися 06.04.2012р., кворум 94,02 %.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників
Показник
2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн.)

136 552,5

Чисельність працівників - усього

3 140

8. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов'язання емітента
Види
Дата
Непогашена Відсоток за
Дата погашення
зобов'язань
виникнення
частина
користування
боргу
коштами
(тис. грн.)
(відсоток
річних)
Кредити банку

Х

141 110,3

Х

Х

ПАТ "Перший
інвестиційний
банк"

19.08.2010

9 944

18

17.02.2012

ПАТ "Дочірній
банк
Сбербанку
Росії"

25.05.2009

119 095,7

10

02.06.2014

Філія КРУ
ПАТ КБ
"Приватбанк"

11.01.2010

3907,8

20-23%

10.01.2013

КОУ АТ
"Державний
ощадний банк"

29.11.2012

8 162,7

14-24%

28.11.2014

Зобов'язання за
цінними
паперами

Х

153 184

Х

Х

Х

109 058

Х

Х

Серія А

19.08.2005

4 960

15%

06.08.2015

Серія В

21.02.2008

104 098

17%

24.02.2013

Х

44 126

Х

Х

04.05.2000

9 000

0

за пред’явленням, але не раніше
01.01.2015 року

27.10.2010

30 220

0

за пред’явленням, але не раніше
01.01.2015 року

27.10.2010

4 906

0

за пред’явленням, але не раніше
20.06.2012 року

Х

-

Х

Х

у тому числі:

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

за векселями
(всього)

за
фінансовими
інвестиціями в

корпоративні
права
(за кожним
видом):
Податкові
зобов'язання

Х

8557

Х

Х

Фінансова
допомога на
зворотній
основі

Х

-

Х

Х

Інші
зобов'язання

Х

104 765

Х

Х

Усього
зобов'язань

Х

407 616,3

Х

Х

10. Інформація щодо аудиторського висновку
Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку
емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Світ»,
код за ЄДРПОУ 23527046;
місцезнаходження: вул. Каменєва командарма, буд. 4, оф.18, м. Київ, 01133;
номер сертифіката, виданого Аудиторською палатою України, дата його видачі: Сертифікат
аудитора Серія А №005690 виданий рішенням Аудиторської палати України №134 від
29.04.2004р.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2158 від 22.06.2001 року.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів АБ №001468 від 09.08.2011 (
строк дії до 30.06.2016)
Загальний висновок аудиту ( умовно-позитивний) фінансової звітності за 2012 рік:
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства «Кіровоградобленерго» станом на 31.12.2012 року.
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що
відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази
необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є
сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які
виконувались в процесі аудиту.
Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів
визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика
підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими
складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ, а також вимогам статті 40 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок».
На думку аудитора, фінансова звітність Товариства складена на основі дійсних облікових
даних і в цілому об’єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2012р. за
результатами операцій за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною
основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про те, що фінансова звітність
Публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» в усіх суттєвих аспектах достовірно
та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012р. згідно з
нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також
згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Фінансова звітність складена
на основі дійсних облікових оцінок.
В ході перевірки аудитори не отримали інформації, яка б свідчила про існування загрози
безперервності діяльності Товариства.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній
системі комплексного розкриття інформації
Розміщення повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного розкриття
інформації відбулося « 24 » квітня 2013 року
Опублікування річної інформації в мережі Інтернет відбулося « 24 » квітня 2013 року:
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://10.103.111.65//?q=node/57.
12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління
ПАТ «Кіровоградобленерго» ________________ І.О. Поливяний
М.П.

24 квітня 2013 року

