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Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2017 року 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ

23226362

4. Місцезнаходження

25015, мiсто Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15

5. Міжміський код, телефон та факс

0522 358213 0522 358213

6. Електронна поштова адреса

kanc@kiroe.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії

27.10.2017

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на 
сторінці

http://kiroe.com.ua/node/57 в мережі
Інтернет

27.10.2017

(адреса сторінки) (дата)



Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X

7. 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

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента X

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X

10. Інформація про конвертацію цінних паперів X

11. Інформація про заміну управителя

12. Інформація про керуючого іпотекою

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом

15. 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

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів



17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

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. Примітки:
Роздiл "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнено, оскiльки 
емiтент протягом звiтного перiоду не брав участi у створеннi юридичних осiб. Роздiл "Iнформацiя 
щодо посади корпоративного секретаря" не заповнено, оскiльки посади корпоративного секретаря 
немає, його функцiї виконує Вiддiл по управлiнню корпоративними правами. Роздiл "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 про 
конвертацiю цiнних паперiв розмiщено у роздiлi "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" iнформацiя
про облiгацiї емiтента. Роздiли "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 
розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв або сертифiкатiв ФОН. Роздiл "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.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності)

А01 №578242

3. Дата проведення державної реєстрації 24.05.1995

4. Територія (область) Кіровоградська 

5. Статутний капітал (грн) 29844000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб) 3170

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

35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.14
Торгiвля електроенергiєю, - -

10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада

та Правлiння.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 
емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Перший
Iнвестицiйний Банк"

2) МФО банку 300506

3) поточний рахунок 26003008037555

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

ПАТ "Перший
Iнвестицiйний Банк"

5) МФО банку 300506

6) поточний рахунок 26000001037555

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

Вид діяльності
Номер ліцензії

(дозволу)
Дата

видачі
Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5

постачання електричної енергiї за
регульованим тарифом

500310 13.05.2011
Нацiональна комiсiя

регулювання електроенергетики
України

Необмежена

Опис
Лiцензiя має необмежений термiн дiї та чинна на територiї розташування власних 

локальних електричних мереж.

передача електричної енергiї
(мiсцевими) локальними)
електричними мережами

500309 13.05.2011
Нацiональна комiсiя

регулювання електроенергетики
України

Необмежена

Опис
Лiцензiя має необмежений термiн дiї та чинна на територiї розташування власних 

локальних електричних мереж.



VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Лавренко Микола Миколайович

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

- - -

4. Рік народження 1956

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 42

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова Наглядової ради. 

8. Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016р.
(Протокол вiд 28.03.2016р.). Припинено повноваження членiв

Наглядової ради Товариства у повному складi Загальними зборами
акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.). Посадова особа
обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол вiд

11.04.2017р.). Посадова особа обрана Головою Наглядової ради
Товариства (Протокол Наглядової ради вiд 11.04.2017р. ).

Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом
та Положенням про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту

переобрання/вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних

даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими
iменними акцiями у кiлькостi 2 шт., що складає 0,000001675% у

Статутному капiталi емiтента.

1. Посада Заступник Голови Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Судак Iгор Олександрович

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

- - -

4. Рік народження 1976

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 17

7. Найменування ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Заступник Голови Наглядової



підприємства та попередня 
посада, яку займав

ради. 

8. Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016р.
(Протокол вiд 28.03.2016р.). Припинено повноваження членiв

Наглядової ради Товариства у повному складi Загальними зборами
акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.). Посадова особа
обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол вiд

11.04.2017р.). Посадова особа обрана Заступником Голови Наглядової
ради Товариства (Протокол Наглядової ради вiд 11.04.2017р. ).

Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом
та Положенням про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту

переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не

має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими

iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у
Статутному капiталi емiтента.

1. Посада Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Глазова Ольга Валерiанiвна

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

- - -

4. Рік народження

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 1956

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради.

8. Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016р.
(Протокол вiд 28.03.2016р.). Припинено повноваження членiв

Наглядової ради Товариства у повному складi Загальними зборами
акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.). Посадова особа
обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол вiд

11.04.2017р.). Повноваження та обов'язки посадової особи
регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову раду. Строк
повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи виникнення
iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має.Товариство не має згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акцiонером
Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 5 шт,

що складає 0,0000042% у Статутному капiталi емiтента.

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по Куєвда Микола Валерiйович



батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

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

- - -

4. Рік народження 1963

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 36

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради.

8. Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016р.
(Протокол вiд 28.03.2016р.). Припинено повноваження членiв

Наглядової ради Товариства у повному складi Загальними зборами
акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.). Посадова особа
обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол вiд

11.04.2017р.). Повноваження та обов'язки посадової особи
регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на

розкриття паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства
та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає

0,000001675% у Статутному капiталi емiтента.

1. Посада Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Колесник Олег Миколайович

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

- - -

4. Рік народження 1956

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 40

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради.

8. Опис Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016р.
(Протокол вiд 28.03.2016р.). Припинено повноваження членiв

Наглядової ради Товариства у повному складi Загальними зборами
акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.). Посадова особа

обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2016р. (Протокол



Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2016р.) Повноваження та
обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та Положенням

про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту переобрання
/вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими

iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у
Статутному капiталi емiтента.

1. Посада Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Осадчий Костянтин Євгенiйович

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

- - -

4. Рік народження 1986

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 10

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради.

8. Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016р.
(Протокол вiд 28.03.2016р.). Припинено повноваження членiв

Наглядової ради Товариства у повному складi Загальними зборами
акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.). Посадова особа

обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р.). Повноваження та

обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та Положенням
про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту переобрання

/вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не

має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими

iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у
Статутному капiталi емiтента.

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Шандрук Олександр Тихонович

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 

- - -



юридичної особи

4. Рік народження 1967

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 29

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ТОВ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "УКРПРАВО", Директор.

8. Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р.
(Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р.).

Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом
та Положенням про Наглядову раду. Строк повноважень до моменту

переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента

не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє

простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає
0,000001675% у Статутному капiталi емiтента.

1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Онищук Олександр Адамович

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

- - -

4. Рік народження 1976

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 23

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї.

8. Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016 р.
(Протокол вiд 28.03.2016 р.). Посадова особа обрана Головою
Ревiзiйної комiсiї Товариства (Протокол Ревiзiйної комiсiї вiд

11.04.2017р.). Повноваження та обов'язки посадової особи
регламентовано Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.

Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи
виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Товариство не має

згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова
особа не є акцiонером Товариства.

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або

Федорко Анастасiя Миколаївна



повне найменування 
юридичної особи

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

- - -

4. Рік народження 1962

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 37

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова Ревiзiйної комiсiї.

8. Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016 р.
(Протокол вiд 28.03.2016 р.). Повноваження та обов'язки посадової

особи регламентовано Статутом та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю.Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи
виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Товариство не має

згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова
особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями

у кiлькостi 5 шт, що складає 0,0000042% у Статутному капiталi
емiтента.

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Шмат Катерина Петрiвна

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

- - -

4. Рік народження 1976

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 18

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї.

8. Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016 р.
(Протокол вiд 28.03.2016 р.). Повноваження та обов'язки посадової

особи регламентовано Статутом та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини

посадова особа емiтента не має. Строк повноважень до моменту
переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Товариство

не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не є акцiонером Товариства.



1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Маслова - Левченко Марина Анатолiївна

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

- - -

4. Рік народження 1984

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 15

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї

8. Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016 р.
(Протокол вiд 28.03.2016 р.). Повноваження та обов'язки посадової

особи регламентовано Статутом та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини

посадова особа емiтента не має. Строк повноважень до моменту
переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Товариство

не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не є акцiонером Товариства.

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Бужор Алiса Юрiївна

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

- - -

4. Рік народження 1986

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 7

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї.

8. Опис Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016 р.
(Протокол вiд 28.03.2016 р.). Повноваження та обов'язки посадової

особи регламентовано Статутом та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини

посадова особа емiтента не має. Строк повноважень до моменту
переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Товариство



не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не є акцiонером Товариства.

1. Посада Голова Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Стрюченко Олександр Миколайович

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

- - -

4. Рік народження 1965

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 25

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова Правлiння .

8. Опис

Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято
рiшення переобрати Головою Правлiння

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Стрюченка Олександра
Миколайовича з 12.05.2016р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд

12.05.2016 р.). Повноваження, обов'язки посадової особи та iнше
регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння. Строк

повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи виникнення
iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi

злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акцiонером

Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 200 шт.,
що складає 0,0001675% у Статутному капiталi емiтента.

1. Посада Член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Гончар Тетяна Iванiвна

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

- - -

4. Рік народження 1953

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 38

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння.



8. Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол
№23 засiдання Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення подовжити
термiн повноважень Члена Правлiння

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової
ради вiд 02 липня 2016 року ). Повноваження, обов'язки посадової

особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння.
Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не

надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є
акцiонером Товариства.

1. Посада Член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Янiшевський Микола Павлович

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

- - -

4. Рік народження 1954

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 28

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння.

8. Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол
№23 засiдання Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення подовжити
термiн повноважень Члена Правлiння

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової
ради вiд 02 липня 2016 року ). Повноваження, обов'язки посадової

особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння.
Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не

надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є
акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у
кiлькостi 1400 шт., що складає 0,0011728 % акцiй у Статутному

капiталi емiтента.

1. Посада Член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Соловйов Олег Юрiйович

3. Паспортні дані фізичної - - -



особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4. Рік народження 1981

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 11

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння.

8. Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол
№23 засiдання Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення подовжити
термiн повноважень Члена Правлiння

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової
ради вiд 02 липня 2016 року ). Повноваження, обов'язки посадової

особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння.
Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не

надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є
акцiонером Товариства.

1. Посада Член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Дануца Олександр Володимирович

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

- - -

4. Рік народження 1976

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 11

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння.

8. Опис Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол
№23 засiдання Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення подовжити
термiн повноважень Члена Правлiння

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової
ради вiд 02 липня 2016 року ). Повноваження, обов'язки посадової

особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння.
Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та



посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є

акцiонером Товариства.

1. Посада Член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Дудка Анатолiй Леонiдович

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

- - -

4. Рік народження 1959

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 25

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння.

8. Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол
№23 засiдання Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення подовжити
термiн повноважень Члена Правлiння

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової
ради вiд 02 липня 2016 року ). Повноваження, обов'язки посадової

особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння.
Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не

надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є
акцiонером Товариства.

1. Посада Член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Довгаль Наталiя Валерiївна

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

- - -

4. Рік народження 1975

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 10

7. Найменування 
підприємства та попередня 

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння.



посада, яку займав

8. Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою 27.06.2013р. (Протокол
№23 засiдання Наглядової ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення подовжити
термiн повноважень Члена Правлiння

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол засiдання Наглядової
ради вiд 02 липня 2016 року ). Повноваження, обов'язки посадової

особи та iнше регламентовано Статутом i Положенням про Правлiння.
Строк повноважень до моменту переобрання /вiдкликання чи

виникнення iнших пiдстав. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не

надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є
акцiонером Товариства.

1. Посада Член Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або
повне найменування 
юридичної особи

Серпокрилов Вiктор Миколайович

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

- - -

4. Рік народження 1959

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 36

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння.

8. Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою 02.07.2016р. (Протокол
засiдання Наглядової ради вiд 02 липня 2016 року ). Повноваження,

обов'язки посадової особи та iнше регламентовано Статутом i
Положенням про Правлiння. Строк повноважень до моменту

переобрання /вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента

не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа не є акцiонером Товариства.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова 
форма

Акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711

4. Місцезнаходження вул. Нижнiй Вал 17/8, м. Київ, 04071

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності

АЕ 581322, 2002 ПрЦД



6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

19.09.2006

7. Міжміський код та 
телефон/факс

(044) 591-04-19, 482-52-06 (044) 482-52-07 (044) 482-52-07

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

9. Опис

Надання послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом
на зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв,

вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, виконання операцiй з
випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень (наказiв) емiтента
або його представника - вiдповiдно до Положення про депозитарну

дiяльнiсть, що затверджується рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку.

1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГЕТИЧНА

РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова 
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Kод за ЄДРПОУ 31810610

4. Місцезнаходження вул. Саксаганського, буд. 36-В, м. Київ, 01033

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності

АВ 581146

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та 
телефон/факс

(044) 4944373 (044) 4944373

8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах
власникам, якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних

цiнних паперiв Товариства. Вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних
паперах, зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках здiйснюється за
рахунок Товариства до моменту укладення договору про вiдкриття

рахунку в цiнних паперах власником цих цiнних паперiв та ТОВ
"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ".

1. Найменування Публiчнi акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа"

2. Організаційно-правова 
форма

Акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20064500

4. Місцезнаходження вул. Саксаганського, буд. 36-В,м.Київ, 01033 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності

АВ 581146

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

05.04.2011

7. Міжміський код та 
телефон/факс

(044) 490-57-88 (044) 490-57-88



8. Вид діяльності
професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї

торгiвлi на ондовому ринку

9. Опис

Бiржа створена, як недержавний ринковий iнститут
загальнонацiонального значення для роботи на ринку цiнних паперiв, в

основу органiзацiйної структури якого покладенi свiтовi стандарти
торгiвлi, що необхiднi для обслуговування мiжнародних потокiв

фiнансових iнструментiв. Дiяльнiсть Бiржi здiйснюється при
використаннi найсучаснiшої методологiчної та iнформацiйно-технiчної

бази.

1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство

"АКо"

2. Організаційно-правова 
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Kод за ЄДРПОУ 31911511

4. Місцезнаходження вул. Ленiнградська, 27/31, оф. 331 м. Днiпро, 49038 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності

А 003427

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

31.05.1998

7. Міжміський код та 
телефон/факс

(0562) 31-69-19 (056) 372-21-40

8. Вид діяльності
професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї

торгiвлi на ондовому ринку

9. Опис

Аудитор надає аудиторськi послуги щодо пiдтвердження достовiрностi
рiчної фiнансової звiтностi; оцiнки (перевiрка) вiдповiдностi

управлiнських рiшень або окремих господарських операцiй вимогам
законодавства; консультацiї з питань бухгалтерського облiку та

фiнансової звiтностi. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських
фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги №2906 вiд

23.04.2002р., термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.02.2017р., свiдоцтво
про проходження контролю якостi №0256, видане вiдповiдно до

рiшення АПУ вiд 05.07.2012р. №252/4

1. Найменування
Приватне акцiонерне товариство "АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА

КОМПАНIЯ "IНГО Україна"

2. Організаційно-правова 
форма

Акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 16285602

4. Місцезнаходження вул. Воровського, 33, м. Київ, 01054

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності

АГ 569235

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

14.01.2011

7. Міжміський код та 0 800 305 553 (044) 490 2748



телефон/факс

8. Вид діяльності
обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв

наземних транспортних засобiв

9. Опис

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО
Україна" має двадцятирiчний досвiд роботи на ринку. Стабiльно

займаючи провiднi позицiї за сумами виплат страхових вiдшкодувань,
Компанiя входить до групи найбiльших страхових органiзацiй України
за обсягом премiй та величиною власних активiв. Свiдоцтво Моторного

(транспортного) страхового бюро України № 011 вiд 24.03.2005р.

1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство IВI-

Рейтинг"

2. Організаційно-правова 
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Kод за ЄДРПОУ 33262696

4. Місцезнаходження вул., Горького, буд. 172, Київ, 03680

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності

3

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

12.04.2010

7. Міжміський код та 
телефон/факс

(044) 362 90 84 (044) 521 20 15

8. Вид діяльності послуги визначення кредитного рейтингу

9. Опис

ТОВ "Рейтингове агенстов "IВI-Рейтинг" включене до Державного
реєстру уповноважених рейтингових агенств вiдповiдно до рiшення

Державної комiсiї з цiнниї паперiв та фондового ринку вiд 07.04.2010р.
№385.



VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма випуску

Номінальна
вартість акцій

(грн.)

Кількість
акцій

(штук)

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

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 

0.25 119376000 29844000 100

Опис
До 29.04.2017 року (включно), цiннi папери Товариства, акцiї простi iменнi, перебували у бiржовому списку фондової бiржи ПАТ "Київська
мiжнародна фондова бiржа" у категорiї "позалiстинговi цiннi папери". Протягом звiтного перiоду додаткового випуску акцiй не вiдбувалось.



2. Інформація про облігації емітента 

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,

цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування та
форма випуску

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Процентна
ставка (у

відсотках)

Термін
виплати

процентів

Сума виплаченого
процентного доходу

за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

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

29.08.2005 215/2/05
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові 1000 5000
Бездокументарні

іменні 
5000000 14

вiдповiдно до
проспекту

емiсiї
176105.92 28.08.2025

Опис

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 (з 21.08.2015 р. по 28.08.2025 р.). Розмiр процентної ставки по процентним перiодам (щоквартально) встановлюється за рiшенням

Наглядової ради. Облiгацiї майном товариства не забезпечуються. Випуск облiгацiй серiї А забезпечений договором поруки з ВАТ "Українська iнновацiйно - фiнансова компанiя" вiд 23 червня 2005 року,
згiдно з яким поручитель зобов’язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй та в повному обсязi вiдповiдати за виконання емiтентом зобов’язань перед власниками облiгацiй, якi укладуть

вiдповiдний договiр. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску облiгацiй не вiдбувалось.

23.06.2017 25/2/2017
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові 1000 120000
Бездокументарні

іменні 
120000000 14

вiдповiдно до
проспекту

емiсiї
0 20.03.2022

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.

1Iнформацiя про облiгацiї iснуючого випуску (серiї), якi пiдлягають конвертацiї характеристика облiгацiй (iменнi; цiльовi; звичайнi (незабезпеченi) / забезпеченi) iменнi, вiдсотковi, забезпеченi кiлькiсть
облiгацiй 120 000 (сто двадцять тисяч) штук номiнальна вартiсть облiгацiї 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копiйок) загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 120 000 000,00 грн. (сто двадцять

мiльйонiв гривень 00 копiйок) серiя облiгацiй В кiлькiсть облiгацiй та порядковi номери облiгацiй в серiї облiгацiй кiлькiсть облiгацiй в серiї В – 120 000 (сто двадцять тисяч) штук, з порядковими
номерами з 000001 по 120000 включно загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) код цiнних паперiв UA4000032916

Реєстрацiйний номер та дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв Реєстрацiйний №188-1/2/08 дата реєстрацiї 21 лютого 2008р. 2Iнформацiя про облiгацiї, що випускаються з метою проведення конвертацiї
облiгацiй iснуючого випуску (серiї) характеристика облiгацiй (iменнi; цiльовi; звичайнi (незабезпеченi) / забезпеченi) iменнi, вiдсотковi, забезпеченi кiлькiсть облiгацiй 120 000 (сто двадцять тисяч) штук

номiнальна вартiсть облiгацiї 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копiйок) загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) серiя
облiгацiй С кiлькiсть облiгацiй та порядковi номери облiгацiй в серiї облiгацiй кiлькiсть облiгацiй в серiї С – 120 000 (сто двадцять тисяч) штук, з порядковими номерами з 000001 по 120000 включно

загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) 3Порядок конвертацiї облiгацiй: 1)порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про
проведення конвертацiї таких облiгацiй (iз зазначенням строкiв i способу повiдомлення) протягом 10 робочих днiв з дати видачi тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї С емiтент
зобов’язується повiдомити власникiв облiгацiй серiї В про проведення конвертацiї таких облiгацiй шляхом вiдправлення/вручення простих поштових повiдомлень власникам облiгацiй згiдно з реєстром
власникiв вiдповiдного випуску облiгацiй серiї В, складеного на дату здiйснення безумовної операцiї щодо обмеження здiйснення операцiй в системi депозитарного облiку з облiгацiями цього випуску

(серiї). Зазначене повiдомлення власникiв облiгацiй має мiстити прийнятi емiтентом рiшення про проведення конвертацiї облiгацiй та рiшення про випуск облiгацiй з метою проведення конвертацiї
облiгацiй iснуючого випуску (серiї) 2)порядок повiдомлення емiтента власниками облiгацiй про згоду (або незгоду) з рiшенням про проведення конвертацiї (iз зазначенням строкiв i способу

повiдомлення) протягом 5 робочих днiв, наступних за днем отримання вiд емiтента повiдомлення про проведення конвертацiї облiгацiй серiї В, власники облiгацiй повiдомляють емiтента про свою згоду
(або незгоду) з рiшенням про проведення конвертацiї шляхом вiдправлення на адресу емiтента простих поштових повiдомлень 3)строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi їх власниками для викупу

у разi їх незгоди з рiшенням про проведення конвертацiї протягом 5 робочих днiв, наступних за днем отримання вiд емiтента повiдомлення про проведення конвертацiї облiгацiй серiї В, власники
облiгацiй, якi не згоднi з рiшенням про проведення конвертацiї, мають пред'явити облiгацiї емiтенту для викупу 4)порядок викупу пред'явлених для викупу облiгацiй емiтент здiйснює викуп пред'явлених

для викупу облiгацiй у власникiв, якi не згоднi з рiшенням про проведення конвертацiї, за ринковою вартiстю, але не нижче нiж номiнальна вартiсть таких облiгацiй, визначеною вiдповiдно до
законодавства станом на день, що передує першому дню надсилання власникам повiдомлення про проведення конвертацiї облiгацiй; для цього емiтент укладає з такими власниками договори купiвлi-

продажу (викупу) облiгацiй протягом 5 робочих днiв з моменту пред'явлення облiгацiй до викупу у зв’язку з незгодою з рiшенням про проведення конвертацiї; емiтент сплачує власникам облiгацiй цiну
викупу облiгацiй вiдповiдно до умов укладених договорiв купiвлi-продажу (викупу) облiгацiй, але не пiзнiше трьох робочих днiв з моменту укладання такого договору 5)iншi умови конвертацiї

вiдповiдно до умов конвертацiї, викупленi (у разi наявностi) облiгацiї серiї В, пiдлягають конвертацiї. Такi викупленi облiгацiї в процесi здiйснення операцiй у системi депозитарного облiку щодо
обслуговування процесу конвертацiї облiгацiй вiдображаються на рахунку емiтента в депозитарiї, як викупленi облiгацiї нового випуску Власники облiгацiй Емiтента мають право: отримувати

номiнальну вартiсть облiгацiй при погашенi та вiдсотковий дохiд, вiдповiдно до встановлених строкiв, купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку, подавати облiгацiї до погашення в термiн,
вказаний в проспектi емiсiї, викупу облiгацiй, здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству та умовам емiсiї. Порядок та умови погашення облiгацiй – згiдно з Протоколом
Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЕНЕРГО". Розмiр процентної ставки по процентним перiодам (щоквартально) встановлюється за рiшенням Наглядової ради (з оформленням вiдповiдного

протоколу засiдання Наглядової ради), виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншим, нiж облiкова ставка Нацiонального банку України, що дiятиме на момент прийняття рiшення про
розмiр вiдсоткової ставки за вiдповiдним вiдсотковим перiодом. Емiтентом укладено Договiр поруки з ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" вiд 25.05.2017р. щодо забезпечення виконання



зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу та виплати доходу за облiгацiями, згiдно з яким: ПрАТ "ПIВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ" зобов’язується у повному обсязi солiдарно
вiдповiдати перед власниками облiгацiй, у разi порушення Емiтентом виконання зобов’язань щодо облiгацiй ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" серiї С у кiлькостi 120 000 (сто двадцять тисяч) штук на

суму 120 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) гривень. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску облiгацiй не вiдбувалось.



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата

виникнення
Непогашена частина

боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування

коштами (відсоток річних)
Дата

погашення

Кредити банку X 395164 X X

у тому числі(за кожним кредитом):

кредит 25.05.2009 395164 12 01.04.2018

Зобов'язання за цінними 
паперами

X 110301 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним 
власним випуском):

X 110301 X X

облiгацiї серiї А 19.08.2005 5166 14 28.08.2025

облiгацiї серiї C 15.09.2017 105135 14 20.03.2022

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним власним
випуском):

X X X

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском):

X X X

за векселями (всього) X X X

за іншими цінними паперами 
(у тому числі за похідними 
цінними паперами)(за 
кожним видом):

X X X

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

X X X

Податкові зобов'язання X 13934 X X

Фінансова допомога на 
зворотній основі

X X X

Інші зобов'язання X 445303 X X

Усього зобов'язань X 964702 X X

Опис:
Сума зобов'язань Товариства включає довгостроковi та поточнi зобов'язання.

Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими
цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями 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 од. вим.**)

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій формі
(тис. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 електроенергiя
емiтент не виробляє

електроенергiю
0 0 384316 тис.кВтг 468027 95.7



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№
з/п

Склад витрат*
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції

(у відсотках)

1 2 3

1 купована електроенергiя 63

2
витрати на оплату працi та вiдрахування на

соцiальнi заходи
18

3 iншi витрати 12

4 амортизацiя 7



X. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Обсяг
випуску

(грн)

Вид
забезпечення

(порука/
страхування/

гарантія)

Найменування поручителя,
страховика, гаранта

Код за
ЄДРПОУ

Сума
забезпечення

1 2 3 4 5 6 7

29.08.2005 215/2/05 5000000 порука

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКО-

ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

25198262 5000000

Опис

Емiтентом укладено Договiр про забезпечення випуску облiгацiй ВАТ “Кiровоградобленерго” 
вiд 23.06.2005р., який передбачає укладення власниками облiгацiй Договору поруки з 
поручителем - Вiдкритим акцiонерним товариством “Українська iновацiйно-фiнансова 
компанiя”. Згiдно цього договору ВАТ “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. При первинному розмiщеннi договiр поруки буде укладатись одночасно з договорами 
купiвлi-продажу облiгацiй. Якщо власник облiгацiй придбав їх на вторинному ринку, то для 
укладення договору поруки вiн повинен звернутися до ВАТ “Українська iновацiйно-фiнансова 
компанiя”, код ЄДРПОУ 25198262, мiсцезнаходження - 04073, м. Київ, Московський проспект 6, 
та яке зобов’язане укласти вiдповiдний договiр поруки.

23.06.2017 25/2/2017 120000000 порука
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"ПIВДЕННА
ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ"

34801918 120000000

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).



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2017 | 10 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за ЄДРПОУ 23226362

Територія за КОАТУУ 3510136600

Організаційно-
правова форма 
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 35.13

Середня кількість 
працівників

3170

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса
25015 Кiровоградська обл., м.

Кропивницький, Студентський бульвар,
будинок 15

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2017 р.

Актив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 752 795

первісна вартість 1001 5223 5882

накопичена амортизація 1002 4471 5087

Незавершені капітальні інвестиції 1005 12296 83358

Основні засоби: 1010 1104308 1044245

первісна вартість 1011 2161257 2210160

знос 1012 1056949 1165915

Інвестиційна нерухомість: 1015

первісна вартість 1016

знос 1017

Довгострокові біологічні активи: 1020



первісна вартість 1021

накопичена амортизація 1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 109904 109904

інші фінансові інвестиції 1035 32065 30262

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3483 3483

Відстрочені податкові активи 1045

Гудвіл 1050

Відстрочені аквізиційні витрати 1060

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065

Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом I 1095 1262808 1272047

II. Оборотні активи

Запаси 1100 28830 43454

Виробничі запаси 1101 28830 43454

Незавершене виробництво 1102

Готова продукція 1103

Товари 1104

Поточні біологічні активи 1110

Депозити перестрахування 1115

Векселі одержані 1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 98787 90930

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 4584 24551

з бюджетом 1135 4029 3335

у тому числі з податку на прибуток 1136 4025 3330

з нарахованих доходів 1140

із внутрішніх розрахунків 1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155

Поточні фінансові інвестиції 1160 165911 165911

Гроші та їх еквіваленти 1165 70086 58378

Готівка 1166

Рахунки в банках 1167

Витрати майбутніх періодів 1170

Частка перестраховика у страхових резервах 1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181

резервах збитків або резервах належних виплат 1182

резервах незароблених премій 1183

інших страхових резервах 1184



Інші оборотні активи 1190

Усього за розділом II 1195 372227 386583

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

1200

Баланс 1300 1635035 1658630

Пасив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29844 29844

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401

Капітал у дооцінках 1405 300131 250463

Додатковий капітал 1410 102060 102060

Емісійний дохід 1411

Накопичені курсові різниці 1412

Резервний капітал 1415 4481 4481

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 211683 307080

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )

Інші резерви 1435

Усього за розділом I 1495 648199 693928

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 88719 88719

Пенсійні зобов’язання 1505

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов’язання 1515

Довгострокові забезпечення 1520

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521

Цільове фінансування 1525

Благодійна допомога 1526

Страхові резерви, у тому числі: 1530

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду)

1531

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду)

1532

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534

Інвестиційні контракти; 1535

Призовий фонд 1540



Резерв на виплату джек-поту 1545

Усього за розділом II 1595 88719 88719

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 430081 395164

Векселі видані 1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

за товари, роботи, послуги 1615 3730 8404

за розрахунками з бюджетом 1620 10534 13934

за у тому числі з податку на прибуток 1621

за розрахунками зі страхування 1625 2005 3332

за розрахунками з оплати праці 1630 8094 12645

за одержаними авансами 1635 150255 171662

за розрахунками з учасниками 1640 83326 33277

із внутрішніх розрахунків 1645

за страховою діяльністю 1650

Поточні забезпечення 1660 39918 37749

Доходи майбутніх періодів 1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670

Інші поточні зобов’язання 1690 170174 199816

Усього за розділом IІІ 1695 898117 875983

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800

Баланс 1900 1635035 1658630

Примітки
Звiт складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв

фiнансової звiтностi.

Керівник Серпокрилов Вiктор Миколайович

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2017 | 10 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за ЄДРПОУ 23226362

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 1659254 1239921

Чисті зароблені страхові премії 2010

Премії підписані, валова сума 2011

Премії, передані у перестрахування 2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2050 ( 1532930 ) ( 1149592 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )

Валовий:
 прибуток 2090 126324 90329

 збиток 2095 ( ) ( )

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

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120 9819

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130 ( 40610 ) ( 36095 )

Витрати на збут 2150 ( ) ( )

Інші операційні витрати 2180 ( ) ( 31388 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 ( ) ( )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 ( ) ( )



Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 95533 22846

 збиток 2195 ( ) ( )

Дохід від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220

Інші доходи 2240 747

Дохід від благодійної допомоги 2241

Фінансові витрати 2250 ( 46205 ) ( 47420 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )

Інші витрати 2270 ( ) ( 2035 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 50075

 збиток 2295 ( ) ( 26609 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4346

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 45729

 збиток 2355 ( ) ( 26609 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 6967

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 6967

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 1254

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 5713

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 45729 -20896

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 94929 80190

Витрати на оплату праці 2505 204905 179361

Відрахування на соціальні заходи 2510 43761 38424

Амортизація 2515 111580 105904

Інші операційні витрати 2520 49546 49262

Разом 2550 504721 453141



ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 119376000 119376000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 119376000 119376000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.38307 -0.22290

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0.38307 -0.22290

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Звiт складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв

фiнансової звiтностi.

Керівник Серпокрилов Вiктор Миколайович

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2017 | 10 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за ЄДРПОУ 23226362

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 р.

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 1824148 1338099

Повернення податків і зборів 3005

у тому числі податку на додану вартість 3006

Цільового фінансування 3010 107 72

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 205987 157818

Надходження від повернення авансів 3020 33 59

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 1878 2668

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4584 3780

Надходження від операційної оренди 3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055

Інші надходження 3095 27293 29820

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1406716 ) ( 1008471 )

Праці 3105 ( 163076 ) ( 144774 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 43398 ) ( 39998 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 118952 ) ( 89077 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів

3118 ( ) ( )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 24551 ) ( 16103 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 4189 ) ( 6454 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )



Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами

3150 ( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )

Інші витрачання 3190 ( 34560 ) ( 38118 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 268588 189321

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 2235 6408

необоротних активів 3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 1221

дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225

Надходження від погашення позик 3230 8 24

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження 3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( ) ( 16567 )

необоротних активів 3260 ( 184289 ) ( 145742 )

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )

Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -182046 -154656

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

Отримання позик 3305 13553 15437

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310

Інші надходження 3340 1

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( ) ( )

Погашення позик 3350 24938 21443

Сплату дивідендів 3355 ( 50049 ) ( 19 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 36806 ) ( 35542 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( 50 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -98240 -41616



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -11698 -6951

Залишок коштів на початок року 3405 70086 61214

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -10 1

Залишок коштів на кінець року 3415 58378 54264

Примітки
Звiт складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв

фiнансової звiтностi.

Керівник Серпокрилов Вiктор Миколайович

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2017 | 10 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за ЄДРПОУ 23226362

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2017 р.

Стаття Код рядка
За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505 X X

збільшення (зменшення) 
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі

3521

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації 3524



фінансових інвестицій

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати 3540 X X

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів 3551

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної 
діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток 3580 X X

Сплачені відсотки 3585 X X

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 X X

необоротних активів 3205 X X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 X X



дивідендів 3220 X X

Надходження від деривативів 3225 X X

Надходження від погашення позик 3230 X X

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 X X

Інші надходження 3250 X X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 X X ( )

необоротних активів 3260 X X

Виплати за деривативами 3270 X X

Витрачання на надання позик 3275 X X

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280 X X

Інші платежі 3290 X X

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 X X

Отримання позик 3305 X X

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві

3310 X X

Інші надходження 3340 X X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 X X

Погашення позик 3350 X X

Сплату дивідендів 3355 X X

Витрачання на сплату відсотків 3360 X X

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди

3365 X X

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві

3370 X X

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 X X

Інші платежі 3390 X X

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року 3405 X X

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року 3415



Примітки -

Керівник -

Головний бухгалтер -



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за ЄДРПОУ 23226362

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 р.

Стаття Код рядка
Зареєстрований

капітал
Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на 
початок року

4000 29844 300131 102060 4481 211683 648199

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005

Виправлення 
помилок

4010

Інші зміни 4090

Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 29844 300131 102600 4481 211683 648199

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100 45729 45729

Інший сукупний
дохід за звітний 
період

4110



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів

4111

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112

Накопичені 
курсові різниці

4113

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Розподіл 
прибутку:
Виплати 
власникам 
(дивіденди)

4200

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205

Відрахування до 
резервного 
капіталу

4210

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215

Сума чистого 4220



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225

Внески 
учасників:
Внески до 
капіталу

4240

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260

Перепродаж 
викуплених акцій
(часток)

4265

Анулювання 
викуплених акцій
(часток)

4270

Вилучення 
частки в капіталі

4275

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280

Інші зміни в 
капіталі

4290 -49668 49668

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої

4291



частки в 
дочірньому 
підприємстві

Разом змін у 
капіталі

4295 -49668 95397 45729

Залишок на 
кінець року

4300 29844 250463 102060 4481 307080 693928

Примітки Звiт складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник Серпокрилов Вiктор Миколайович

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна



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

Текст приміток

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку i затвердження фiнансової звiтностi
Керiвництво Приватного акцiонерного товариства "Кiровоградобленерго" (надалi Компанiя) несе 
вiдповiдальнiсть за пiдготовку цiєї фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає в усiх суттєвих 
аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на 30 вересня 2017 року, результати її дiяльностi, а 
також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився на 
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi за текстом - 
МСФЗ).
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за:
• Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їхнє послiдовне застосування;
• Застосування обґрунтованих оцiнок i допущень;
• Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття усiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової 
звiтностi;
• Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Компанiя продовжуватиме свою 
дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне.
• Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за:
• Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи 
внутрiшнього контролю в Компанiї;
• Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з 
достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї та забезпечити 
вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
• Вживання заходiв у межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Компанiї;
• Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Промiжна стисла фiнансова звiтнiсть Компанiї за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 
вересня 2017 року, яка наведена на сторiнках з 3 по 27, була пiдписана вiд iменi Керiвництва 
Компанiї 24 жовтня 2017 року:
Промiжна стисла фiнансова звiтнiсть за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 вересня 2017 
року КОДИ
Територiя Кiровоградська область за КОАТУУ 3510100000
Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економiчної дiяльностi Розподiлення електроенергiї за КВЕД 35.13
Середня кiлькiсть працiвникiв 3170

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати 
(Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з 
копiйками) 
Адреса бульвар Студентський, буд. 15, м. Кропивницький, Кiровоградська обл., 25015

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi V 
Промiжний стислий звiт про фiнансовий стан Форма № 1 
на 30 вересня 2017 року та 31 грудня 2016 року
Код за ДКУД 1801001
31 грудня 2016 р. 30 вересня 2017 р.
Прим. АКТИВ Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
I. Необоротнi активи 
3



Нематерiальнi активи 1000 752 795
3
первiсна вартiсть 1001 5 223 5 882
3
накопичена амортизацiя 1002 (4 471) (5 087)
4
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 12 296 83 358
5
Основнi засоби 1010 1 104 308 1 044 245
5
первiсна вартiсть 1011 2 161 257 2 210 160
5
знос 1012 (1 056 949) (1 165 915)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - -
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 
6
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 109 904 109 904
7
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 32 065 30 262
8
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 3 483 3 483
29
Вiдстроченi податковi активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 1 262 808 1 272 047
II. Оборотнi активи 
9
Запаси 1100 28 830 43 454
Поточнi бiологiчнi активи 1110 - -
10
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 98 787 90 930
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: - -
за виданими авансами 1130 4 584 24 551
з бюджетом 1135 4 029 3 335
у тому числi з податку на прибуток 1136 4 025 -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 - -
7
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 165 911 165 911
11
Грошi та їх еквiваленти 1165 70 086 58 378
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - -
Iншi оборотнi активи 1190 - 24
Усього за роздiлом II 1195 372 227 386 583
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 1 635 035 1 658 630

Промiжний стислий звiт про фiнансовий стан Форма № 1 
на 30 вересня 2017 року та 31 грудня 2016 року
Код за ДКУД 1801001
31 грудня 2016 р. 
Прим. ПАСИВ Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду



1 2 3 4
I. Власний капiтал 
12
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 29 844 29 844
13
Капiтал у дооцiнках 1405 300 131 250 463
14
Додатковий капiтал 1410 102 060 102 060
15
Резервний капiтал 1415 4 481 4 481
16
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 211 683 307 080
Неоплачений капiтал 1425 - -
Вилучений капiтал 1430 - -
Усього за роздiлом I 1495 648 199 693 928
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 
29
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 88 719 88 719
Довгостроковi кредити банкiв 1510 - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 - -
Довгостроковi забезпечення 1520 - -
Цiльове фiнансування 1525 - -
Усього за роздiлом II 1595 88 719 88 719
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення 
17
Короткостроковi кредити банкiв 1600 430 081 395 164
Векселi виданi 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
18
товари, роботи, послуги 1615 3 730 8 404
19
розрахунками з бюджетом 1620 10 534 13 934
у тому числi з податку на прибуток 1621 - -
19
розрахунками зi страхування 1625 2 005 3 332
розрахунками з оплати працi 1630 8 094 12 645
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 150 255 171 662
20
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 83 326 33 277
21
Поточнi забезпечення 1660 39 918 37 749
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - -
22
Iншi поточнi зобов'язання 1690 170 174 199 816
Усього за роздiлом III 1695 898 117 875 983
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
Баланс 1900 1 635 035 1 658 630



Серпокрилов Вiктор Миколайович
Керiвник Довгаль Наталiя Валерiївна
Головний бухгалтер

Промiжний стислий звiт про сукупний дохiд Форма № 2 
за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 вересня 2017 та 2016 рокiв Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 2017 р. 2016 р.
Прим. Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4
23
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 1 659 254 1 239 921
24
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (1 532 930) (1 149 592)
Валовий прибуток 2090 126 324 90 329
Валовий (збиток) 2095 - -
Iншi операцiйнi доходи 2120 9 819 -
25
Адмiнiстративнi витрати 2130 (40 610) (36 095)
Витрати на збут 2150 - -
26
Iншi операцiйнi витрати 2180 - (31 388)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi, прибуток 2190 95 533 22 846
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi,(збиток) 2195 - -
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 - -
Iншi фiнансовi доходи 2220 - -
27
Iншi доходи 2240 747 -
28
Фiнансовi витрати 2250 (46 205) (47 420)
6
Втрати вiд участi в капiталi 2255 - -
Iншi витрати 2270 - (2 035)
Фiнансовий результат до оподаткування, прибуток 2290 50 075 -
Фiнансовий результат до оподаткування,(збиток) 2295 - (26 609)
29
(Витрати) дохiд з податку на прибуток 2300 (4 346) -
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 - -
Чистий фiнансовий результат, прибуток 2350 45 729 -
Чистий фiнансовий результат,(збиток) 2355 - (26 609)
II. СУКУПНИЙ ДОХIД 
Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 - -
13
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - 6 967
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - -
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 - -



Iнший сукупний дохiд 2445 - -
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 - 6 967
29
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 - (1 254)
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 - 5 713
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 45 729 (20 896)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ 
Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 94 929 80 190
Витрати на оплату працi 2505 204 905 179 361
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 43 761 38 424
Амортизацiя 2515 111 580 105 904
Iншi операцiйнi витрати 2520 49 546 49 262
Разом 2550 504 721 453 141
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ 
Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 119 376 000 119 376 000
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 119 376 000 119 376 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 0,38 -0,22
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615 0,38 -0,22
Дивiденди на одну просту акцiю 2650 0,00 0,00

Серпокрилов Вiктор Миколайович
Керiвник Довгаль Наталiя Валерiївна
Головний бухгалтер

Промiжний стислий звiт про рух грошових коштiв Форма № 3 
за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 вересня 2017 та 2016 рокiв Код за ДКУД 1801004
2017 р. 2016 р.
Прим. Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 
Надходження вiд: 
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 1 824 148 1 338 099
Повернення податкiв i зборiв 3005 - -
у тому числi податку на додану вартiсть 3006 - -
Цiльового фiнансування 3010 107 72
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 205 987 157 818
Надходження вiд повернення авансiв 3020 33 59
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025 1 878 2 668
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 4 584 3 780
Iншi надходження 3095 27 293 29 820
Витрачання на оплату: 
Товарiв (робiт, послуг) 3100 (1 406 716) (1 008 471)
Працi 3105 (163 076) (144 774)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (43 398) (39 998)
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 (118 952) (89 077)
Витрачання на оплату авансiв 3135 (24 551) (16 103)
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (4 189) (6 454)
Iншi витрачання 3190 (34 560) (38 118)



Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 268 588 189 321
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi 
Надходження вiд реалiзацiї: 
фiнансових iнвестицiй 3200 2 235 6 408
необоротних активiв 3205 - -
Надходження вiд отриманих: 
вiдсоткiв 3215 - 1 221
дивiдендiв 3220 - -
Надходження вiд деривативiв 3225 - -
Надходження вiд погашення позик 3230 8 24
Iншi надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 
фiнансових iнвестицiй 3255 - (16 567)
необоротних активiв 3260 (184 289) (145 742)
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 - -
Iншi платежi 3290 - -
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (182 046) (154 656)
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 
Надходження вiд: 
Власного капiталу 3300 - -
Отримання позик 3305 13 553 15 437
Iншi надходження 3340 - 1
Витрачання на: 
Викуп власних акцiй 3345 - -
Погашення позик 3350 (24 938) (21 443)
Сплату дивiдендiв 3355 (50 049) (19)
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 (36 806) (35 542)
Iншi платежi 3390 - (50)
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 (98 240) (41 616)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 (11 698) (6 951)
11
Залишок коштiв на початок року 3405 70 086 61 214
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 (10) 1
11
Залишок коштiв на кiнець року 3415 58 378 54 264

Серпокрилов Вiктор Миколайович
Керiвник Довгаль Наталiя Валерiївна
Головний бухгалтер

Промiжний стислий звiт про власний капiтал Форма № 4 
за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 вересня 2017 року Код за ДКУД 1801005
Прим. Стаття Код рядка Зареєстро¬ваний 
капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподiле¬ний прибуток 
(непокритий збиток) Неоплачений капiтал Вилучений капiтал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 29 844 300 131 102 060 4 481 211 683 - - 648 199
Коригування: 
Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - -



Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Iншi змiни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 29 844 300 131 102 060 4 481 211 683 - - 648 199
Чистий прибуток (збиток) 
за звiтний перiод 4100 - - - - 45 729 - - 45 729
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - - - - - - - -
Розподiл прибутку: 
Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капiталу 4205 - - - - - - - -
Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасникiв: 
Внески до капiталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капiталу: 
Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - -
Iншi змiни в капiталi 4290 - (49 668) - - 49 668 - - -
Разом змiн у капiталi 4295 - (49 668) - - 95 397 - - 45 729
Залишок на кiнець року 4300 29 844 250 463 102 060 4 481 307 080 - - 693 928
за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 вересня 2016 року 
Прим. Стаття Код рядка Зареєстро¬ваний 
капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподiле¬ний прибуток 
(непокритий збиток) Неоплачений капiтал Вилучений капiтал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 29 844 361 273 102 060 4 481 196 684 - - 694 342
Коригування: 
Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Iншi змiни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 29 844 361 273 102 060 4 481 196 684 - - 694 342
Чистий прибуток (збиток) 
за звiтний перiод 4100 - - - - (26 609) - - (26 609)
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - 5 713 - - - - - 5 713
Розподiл прибутку: 
Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капiталу 4205 - - - - - - - -
Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасникiв: 
Внески до капiталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капiталу: 
Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - -
Iншi змiни в капiталi 4290 - (52 546) - - 52 546 - - -
Разом змiн у капiталi 4295 - (46 833) - - 25 937 - - (20 896)
Залишок на кiнець року 4300 29 844 314 440 102 060 4 481 222 621 - - 673 446



Серпокрилов Вiктор Миколайович
Керiвник Довгаль Наталiя Валерiївна
Головний бухгалтер

Продовження тексту приміток

Примiтки до промiжної стислої фiнансової звiтностi
за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 вересня 2017 року
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.
Основною дiяльнiстю Компанiї є постачання електроенергiї фiзичним та юридичним особам в 
Кiровоградськiй областi та на територiї України. Крiм цього, Компанiя надає послуги з транзиту 
електроенергiї незалежним постачальникам електроенергiї.
Юридична адреса Компанiї: бульвар Студентський, буд. 15, м. Кропивницький, Кiровоградська 
обл., 25015, Україна.
2. Основнi положення облiкової полiтики
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi ("МСФЗ").
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. Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах 
гривень, всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше. 
У фiнансової звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод.
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Компанiєю
Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають 
в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не 
застосовувала достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не 
вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися 
вперше в 2017 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
Характер i вплив кожного(ой) нового(ой) стандарту (поправки) описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць"
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких 
пiдлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовувалися ними 
дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць 
пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi 
представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий 
стан, а руху по таким залишкам - окремими рядками в звiтi про прибуток або збиток та iнший 
сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та 
пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. 
Компанiя вже готує звiтнiсть по МСФО, i не застосовує даний необов'язковий стандарт до своєї 
фiнансової звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльне пiдприємництво" - "Облiк придбань часткою участi"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання 
частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами 



МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв" для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз'яснюють, 
що ранiше були частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнювати при придбаннi додаткової 
частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ 
(IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не 
застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи звiтує), знаходяться
пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим контролем.
Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй операцiї, так i 
щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльної операцiї i вступають в силу перспективно. 
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки в аналiзованому перiодi частки 
участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.
Поправки до МСБО (IAS) 16 i МСБО (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї"
Поправки роз'яснюють принципи МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСБО (IAS) 38 
Нематерiальнi активи", якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод,
якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, 
якi споживаються в рамках використання активу. у результатi заснований на виручцi метод не може
використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних 
випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються перспективно i не 
впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки вона не використовувала заснований на 
виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСБО (IAS) 16 i МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодовi культури"
Поправки вносять змiни до вимог до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню 
плодових культур. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодових 
культур, бiльш не належать до сфери застосування МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство". 
Замiсть цього до них застосовуються положення МСБО (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання 
плодовi культури будуть оцiнюватися вiдповiдно до МСБО (IAS) 16 по накопиченим фактичними 
витратами (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або моделi 
переоцiнки (пiсля дозрiвання ). Поправки також зобов'язують, щоб продукцiя, яка росте на 
плодових культурах, як i ранiше залишалася в рамках сфери застосування МСБО (IAS) 41 i 
оцiнювалась за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних 
субсидiй, що вiдносяться до плодовим культурам, буде застосовуватися МСБО (IAS) 20 "Облiк 
державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу". Поправки застосовуються 
ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки у Компанiї вiдсутнi 
плодовi культури.
Поправки до МСБО (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах" 
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй в 
дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремих фiнансових звiтах. 
Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi
в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не 
впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Компанiєю 
(продовження)
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр."
Даний документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть"
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або 
розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого 
повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, 
застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується 
перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
(I) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може 
являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття 



iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо 
подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування є подальша 
участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для 
перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану 
поправку.
(Ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до 
скороченою промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя є значнi 
оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується 
ретроспективно.
МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на
пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При 
вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй 
валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка 
застосовується перспективно.
МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй 
фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях 
керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в 
промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути 
доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. 
Дана поправка застосовується ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть 
Компанiї.
Поправки до МСБО (IAS) 1 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"
Поправки до МСБО (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСБО 
(IAS) 1.
Поправки роз'яснюють наступне:
- вимоги до суттєвостi МСБО (IAS)1;
- окремi статтi у звiтi(ах) про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд i в звiтi про 
фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
- у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
- частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних, якi облiковуються за методом участi в 
капiталi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як стаття, яка буде
чи не буде згодом рекласифiкована в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних 
пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi(ах) про прибуток або збиток та iнший сукупний
дохiд. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: 
застосування виключення з вимоги про консолiдацiю"
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних 
органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Поправки до МСФЗ 
(IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi 
застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної 
органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою 
вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така 
дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає 
iнвестицiйнiй органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї 
оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 
органiзацiї та спiльнi пiдприємства" дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в 
капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованої органiзацiєю 
або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в 



дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, 
оскiльки Компанiя не готує консолiдовану звiтнiсть.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату 
випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати їх 
вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi 
iнструменти", яка замiнює МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та всi 
попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку 
фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 
набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 
дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. За винятком облiку хеджування стандарт 
застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги 
щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими 
винятками.
Компанiя планує почати застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в силу. У 2016 
роцi Компанiя здiйснила загальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня 
оцiнка ґрунтується на iнформацiї, доступної в даний час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш 
детального аналiзу або отримання додаткової обґрунтованою i пiдтверджена iнформацiї, яка стане 
доступною для Компанiї в майбутньому. В цiлому, Компанiя не очiкує значного впливу нових 
вимог на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал.
(а) Класифiкацiя i оцiнка
Компанiя не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при 
застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9. Компанiя планує продовжувати 
оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за 
справедливою вартiстю. Котируванi пайовi цiннi папери, якi утримуються в даний час в якостi 
наявних для продажу, прибутку i збиткiв вiд змiни справедливої вартостi яких вiдображаються в 
даний час в складi iншого сукупного доходу, будуть замiсть цього оцiнюватися за справедливою 
вартiстю через прибуток або збиток, що збiльшить волатильнiсть розкритих прибутку або збитку. 
Резерв iнструментiв, наявних для продажу, представлений в даний час як накопичений iнший 
сукупний дохiд, буде рекласифiкувати до складу нерозподiленого прибутку на початок перiоду. 
Очiкується, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 борговi цiннi папери будуть оцiнюватися за справедливою 
вартiстю через iнший сукупний дохiд, так як Компанiя планує не тiльки утримувати активи для 
отримання договiрних грошових потокiв, але також продавати значнi обсяги активiв на вiдносно 
регулярнiй основi.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi (продовження)
Компанiя планує утримувати не котируються на бiржi пайовi цiннi папери в доступному для 
огляду майбутньому. Компанiя має намiр скористатися можливiстю представляти змiни 
справедливої вартостi таких iнвестицiй в складi iншого сукупного доходу i, таким чином, вважає, 
що застосування МСФЗ (IFRS) 9 не матиме значного впливу на її фiнансову звiтнiсть. Якби 
Компанiя не могла використовувати дану можливiсть, акцiї оцiнювалися б за справедливою 
вартiстю через прибуток або збиток, що збiльшило б волатильнiсть розкритих прибутку або збитку.
Позики, а також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання договiрних 
грошових потокiв, i очiкується, що вони приведуть до виникнення грошових потокiв, якi є 
виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Компанiя очiкує, що згiдно 
з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартiстю. Однак Компанiя 
бiльш детально проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв за цими iнструментами, 
перш нiж робити висновок про те, чи всi iнструменти вiдповiдають критерiям для оцiнки за 
амортизованою вартiстю згiдно з МСФЗ (IFRS) 9.
(б) Знецiнення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанiя вiдображала по всiх боргових цiнних паперiв, позик i 



торгової дебiторської заборгованостi 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або очiкуванi кредитнi 
збитки за весь термiн. Компанiя планує застосувати спрощений пiдхiд i вiдобразити очiкуванi 
кредитнi збитки за весь термiн за торговельною дебiторською заборгованiстю. Компанiя очiкує, що
цi вимоги нададуть значний вплив на її власний капiтал через незабезпеченiсть позик i 
дебiторської заборгованостi, але вона повинна буде провести бiльш детальний аналiз, що враховує 
всю обґрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю, включаючи прогнозну, для визначення розмiрiв 
впливу.
(в) Облiк хеджування
Компанiя вважає, що всi iснуючi вiдносини хеджування, визначенi в даний час на розсуд Компанiї 
в якостi ефективних вiдносин хеджування, вiдповiдатимуть вимогам до облiку хеджування згiдно з
МСФЗ (IFRS) 9. Оскiльки МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює загальнi принципи облiку органiзацiєю 
ефективностi хеджування, компанiя не очiкує значного впливу в результатi застосування МСФЗ 
(IFRS) 9.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями"
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, 
яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 
виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в 
обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. Буде 
вимагатися повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування 
для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при цьому допускається
застосування до цiєї дати. Компанiя планує використовувати варiант повного ретроспективного 
застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в силу. У 2016 роцi Компанiя провела 
попередню оцiнку наслiдкiв застосування МСФЗ (IFRS) 15, результати якої можуть бути 
переглянутi за пiдсумками триваючого бiльш детального аналiзу. Крiм цього, Компанiя бере до 
уваги поправки, випущенi Радою з МСФЗ в квiтнi 2016 року, i буде вiдстежувати змiни в 
майбутньому.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж 
iнвесторомi його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку втрати
контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованого пiдприємства або спiльному 
пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають
в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в 
МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним 
пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в 
результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах 
часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованi пiдприємства або 
спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенiс дату вступу даних поправок в силу на невизначений
термiн, однак органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх 
перспективно.
Поправки до МСБО (IAS) 7 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"
Поправки до МСБО (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" є частиною iнiцiативи Ради по МСФО 
в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє 
користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою 
дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. 
При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну 
iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. 
Застосування даних поправок зажадає розкриття Компанiєю додаткової iнформацiї.
Поправки до МСБО (IAS) 12 "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих 
збиткiв"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, обмежує чи податкове 
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вiдрахування при 



вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як 
органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при 
яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що 
перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному 
застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду 
може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого 
компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком та
iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане 
звiльнення, повиннi розкрити цей факт.

Продовження тексту приміток

Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля 
цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до 
бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не 
зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй"
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй", в яких 
розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на 
основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з
умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк 
змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися
як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з 
розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi 
перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо 
всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних 
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї 
дати. В даний час Компанiя оцiнює можливий вплив цих поправок на її фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО (IAS) 17 "Оренда", 
Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Тлумачення ПКТ 
(SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Тлумачення ПКТ (SIC) 27 "Визначення сутностi 
операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи 
визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдбивали 
всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, 
передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд 
визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних 
комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто, Оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату 
початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто, Зобов'язання
з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну 
оренди (тобто, Актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати 
на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права 
користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї 
(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 
або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар 
буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi 
права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в 
порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСБО (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 
класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО (IAS) 17, 
видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну iфiнансову.



Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу 
iнформацiї в порiвняннi з МСБО (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або 
пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування 
органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням 
ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення 
стандарту передбачають певнi звiльнення.
У 2017 роцi Компанiя планує оцiнити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову 
звiтнiсть.

3. Нематерiальнi активи
Лiцензiї та програмне забезпечення
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Первiсна вартiсть: 
На 1 сiчня 5 223 4 468
Надходження 661 762
Вибуття (2) (226)
На 30 вересня 5 882 5 004
Амортизацiя та знецiнення: 
На 1 сiчня (4 471) (4 001)
Амортизацiя (617) (527)
Вибуття 1 209
На 30 вересня (5 087) (4 319)
Чиста балансова вартiсть: 
На 1 сiчня 752 467
На 30 вересня 795 685
4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
На 1 сiчня 12 296 12 520
Надходження 125 271 71 531
Продаж (405) -
Перекласифiковано до складу основних засобiв (53 804) (28 408)
На 30 вересня 83 358 55 643
5. Основнi засоби
Земля Будiвлi Передава¬льне обладнання Офiсне обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi 
засоби Разом
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Первiсна вартiсть або оцiнка: 
На 1 сiчня 2016 року 74 188 793 1 276 471 16 564 72 710 485 197 2 039 809
Надходження - 1 103 62 895 2 267 5 766 10 377 82 408
Вибуття - (808) (4 605) (555) (149) (15 401) (21 518)
Рекласифiкацiя - 21 (21) - - - -
На 30 вересня 2016 року 74 189 109 1 334 740 18 276 78 327 480 173 2 100 699
На 1 сiчня 2017 року 74 189 153 1 394 600 18 358 78 240 480 832 2 161 257
Надходження - 1 641 42 935 936 3 119 4 527 53 158
Вибуття - (115) (3 642) 2 (24) (476) (4 255)
На 30 вересня 2017 року 74 190 679 1 433 893 19 296 81 335 484 883 2 210 160
Знос та знецiнення: 
На 1 сiчня 2016 року - (43 066) (368 497) (14 241) (53 615) (454 494) (933 913)
Амортизацiя - (8 352) (87 242) (1 098) (4 164) (4 781) (105 637)
Вибуття - 440 1 842 554 131 15 181 18 148



Рекласифiкацiя - (10) 10 - - - -
На 30 вересня 2016 року - (50 988) (453 887) (14 785) (57 648) (444 094) (1 021 402)
На 1 сiчня 2017 року - (53 748) (483 806) (15 176) (59 017) (445 202) (1 056 949)
Амортизацiя - (7 459) (93 638) (1 090) (3 689) (5 324) (111 200)
Вибуття - 62 1 804 (2) 23 347 2 234
На 30 вересня 2017 року - (61 145) (575 640) (16 268) (62 683) (450 179) (1 165 915)
Чиста балансова вартiсть: 
На 1 сiчня 2016 року 74 145 727 907 974 2 323 19 095 30 703 1 105 896
На 30 вересня 2016 року 74 138 121 880 853 3 491 20 679 36 079 1 079 297
На 1 сiчня 2017 року 74 135 405 910 794 3 182 19 223 35 630 1 104 308
На 30 вересня 2017 року 74 129 534 858 253 3 028 18 652 34 704 1 044 245
Переоцiнка основних засобiв
Станом на 1 липня 2012 року основнi засоби оцiненi незалежною професiйною компанiєю – 
оцiнювачем ТОВ "Унiверсальна консалтингова група" (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 702`805 тис. грн. (2016 р.: 741`414 тис. 
грн.) були переданi в заставу для забезпечення позик, отриманих Компанiєю. Власнi основнi 
засоби були закладенi як забезпечення банкiвських кредитiв (див. Примiтку 17). Компанiя не 
вправi закладати данi активи в забезпечення iнших позик або продавати їх iншим особам.
6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi
Iнформацiя про iнвестицiй в асоцiйованi компанiї на звiтну дату:
Частка володiння %
Основна дiяльнiсть Країна реєстрацiї 30-09-2017 31-12-2016
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" (i) Електромонтажнi роботи Україна 66.35% 66.35%
ТОВ "Енерго-Спорт" (ii) Дiяльнiсть спортивних об'єктiв Україна 100.00% 100.00%
(i) ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ"
ПрАТ "Кiровоградобленерго" належить 66.35% частки в компанiї ТОВ "Кiровоградська Генеруюча 
Компанiя", яка є приватною компанiєю, що не котується на ринку цiнних паперiв. Компанiя 
облiковує цi iнвестицiї за методом участi в капiталi.
(ii) ТОВ "ЕНЕРГО-СПОРТ"
ТОВ "Енерго-Спорт" є приватна компанiя що не котується на ринку цiнних патерiв. Станом на 30 
вересня 2017 року та на 31 грудня 2016 року 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", вона 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.
Iнвестицiй в асоцiйованi компанiї у фiнансовiй звiтностi наведенi наступним чином:
Суми, визнанi в балансi таким чином: 30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" 106 852 106 852
ТОВ "Енерго-Спорт" 3 052 3 052
Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi 
в капiталi iнших пiдприємств разом (рядок 1030) 109 904 109 904

7. Iншi фiнансовi iнвестицiї
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Iнвестицiї, доступнi для продажу, за справедливою вартiстю: 
Iнвестицiйнi сертифiкати, що котируються на ринку цiнних патерiв (i) 165 911 165 911



Акцiї, що котируються на ринку цiнних патерiв (ii) 30 262 32 065
Iншi фiнансовi iнвестицiї разом 196 173 197 976
Поточнi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1160) 165 911 165 911
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035) 30 262 32 065
Iншi фiнансовi iнвестицiї разом 196 173 197 976
(i) Iнвестицiйнi сертифiкати, що котируються на ринку цiнних патерiв
Iнвестицiйнi сертифiкати складаються з безпроцентних iнвестицiйних сертифiкатiв, якi вiльно 
торгуються на ринку цiнних паперiв. Вони оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi 
прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному доходi.
(ii) Акцiї, що котируються на ринку цiнних патерiв
Акцiї, що котируються на ринку цiнних патерiв оцiнюються за справедливою вартiстю, а 
нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному доходi. Вони складаються з 
акцiй:
30-09-2017 31-12-2016
Частка володiння На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
% тис. грн. тис. грн.
ПАТ "Пiвденна генеруюча компанiя" 2.52% 30 262 32 065
Акцiї, що котируються на ринку цiнних патерiв разом 30 262 32 065
8. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть являє собою дебiторську заборгованiсть погашення якої 
вiдстрочено на пiдставi укладених договорiв реструктуризацiї на строк вiд 3 до 45 мiсяцiв. Ця 
реструктуризована дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю. 
Балансова вартiсть ґрунтується на поточнiй вартостi iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка в
розмiрi 15%.
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Реструктуризована дебiторська заборгованiсть, загальна сума 5 902 5 902
Неамортизований дисконт (2 419) (2 419)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (рядок 1040) 3 483 3 483
9. Запаси
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Матерiали для передавального обладнання 18 645 10 212
Запаснi частини до виробничого обладнання 12 237 7 631
Паливо 2 981 5 215
Iнше 9 591 5 772
Запаси разом (рядок 1100) 43 454 28 830
10. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами (Примiтка 31)
112 120
Торговельна дебiторська заборгованiсть 131 165 134 821
Iнша дебiторська заборгованiсть 1 395 1 097
Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть (41 742) (37 251)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, 
роботи, послуги разом (рядок 1125) 90 930 98 787
11. 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.

30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Рахунки в банках 50 850 69 327
Грошовi кошти в касi 210 87
Грошовi кошти на розподiльчих рахунках (i) 7 318 672
Грошi та їх еквiваленти разом (рядок 1165) 58 378 70 086
(i) Обмеження щодо використання грошей на розподiльчих рахунках
Компанiя здiйснює дiяльнiсть на ринку, що регулюється державою в особi НКРЕ КП. Для 
контролю виконання зобов’язань Компанiї перед ДП "Енергоринок" за придбану електроенергiю, 
всi кошти вiд споживачiв за активну електроенергiю надходять виключно на розподiльчi рахунки. 
При вiдсутностi простроченої заборгованостi перед ДП "Енергоринок", всi кошти, що надiйшли 
вiд споживачiв, перераховуються на поточний рахунок. При наявностi простроченої заборгованостi
перед ДП "Енергоринок" може бути прийнято рiшення про зарахування частини коштiв на 
поточний рахунок, а частини – у погашення заборгованостi перед ДП "Енергоринок".
12. 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 2016 року 119 376 0,25 29 844
Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року 0 0,00 -
На 31 грудня 2016 року 119 376 0,25 29 844
Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року 0 0,00 -
На 30 вересня 2017 року 119 376 0,25 29 844
Структура акцiонерного капiталу Компанiї представлена таким чином:
30-09-2017 31-12-2016
Кiлькiсть акцiй Частка володiння Кiлькiсть акцiй Частка володiння
тис. штук % тис. штук %
VS Energy International N.V. 99`079 82.997% 99`079 82.997%
Iншi юридичнi та фiзичнi особи 20`297 17.003% 20`297 17.003%
119`376 100.000% 119`376 100.000%
Всi акцiї мають номiнальну вартiсть 0.25 гривнi. Тримачi простих акцiй мають право на отримання
дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю. Дивiденди 
акцiонерам оголошуються i затверджуються на щорiчних зборах акцiонерiв. 
13. Капiтал у дооцiнках
Фонд переоцiнки основних засобiв Фонд iнструментiв, доступних для продажу Разом
тис. грн. тис. грн. тис. грн..
На 1 сiчня 2016 року 369 671 (8 398) 361 273
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв - 10 022 10 022
Вплив податку на прибуток вiд переоцiнки 
фiнансових iнструментiв - (1 803) (1 803)
Використання дооцiнки необоротних активiв (69 361) - (69 361)
На 31 грудня 2016 року 300 310 (179) 300 131
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв - - -
Вплив податку на прибуток вiд переоцiнки 
фiнансових iнструментiв - -
Використання дооцiнки необоротних активiв (49 668) - (49 668)
На 30 вересня 2017 року 250 642 (179) 250 463



14. Додатковий капiтал
У складi додаткового капiталу Компанiя вiдображає вплив гiперiнфляцiї. Додатковiй капiтал 
сформовано за рахунок нерозподiленого прибутку та складає 102`060 тис. грн. (2016 р.: 102`060 
тис. грн.)
15. 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.
16. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Залишок на 1 сiчня 211 683 196 684
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 45 729 (54 362)
Дивiденди - -
Використання дооцiнки необоротних активiв 49 668 69 361
Залишок на 30 вересня 307 080 211 683
17. Короткостроковi кредити та позики
30-09-2017 31-12-2016
Ефективна ставка Строк погашення На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
% тис. грн. тис. грн.
Банкiвський кредит на суму 14`900`000 USD (2014 р.: 14`900`000 USD) (i) 12.00% 01-04-2018 395 
164 405 143
Договiр овердрафту на суму 25`000`000 грн. (2015 р.: 0.00 грн.) (ii) 21.00% 17-02-2017 - 24 938
Короткостроковi кредити та позики разом
(рядок 1600) 395 164 430 081
(i) Банкiвський кредит на суму 14`900`000 USD (2014 р. 14`900`000 USD)
Банкiвський кредит отриманий 03-06-2011року вiд ПАТ "Сбербанк Росiї". Сума кредиту пiдлягає 
виплатi до 01 04 2018 року.
Кредит виданий пiд заставу основних засобiв балансовою вартiстю приблизно 702`254 тис. грн. 
(2015 р.: 702`254 тис. грн.)
(ii) Договiр овердрафту на суму 25`000`000 грн. (2016 р.: 24 938 тис. грн.)
Договiр овердрафту укладений 19 02 2016 року з АТ "ТАСкомбанк". Сума кредиту була погашена 
17 02 2017 року.
Кредит виданий пiд заставу основних засобiв балансовою вартiстю приблизно 61`691 тис. грн.

Продовження тексту приміток

18. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками електроенергiї 4 103 9
Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та пiдрядниками 3 555 2 974
Кредиторська заборгованiсть з постачальниками за транзит електроенергiї 222 378
Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками основних засобiв 101 -
Iнша кредиторська заборгованiсть 423 369
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги разом (рядок 1615) 8 404 3 730
19. Зобов'язання перед бюджетом



30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Єдиний соцiальний податок до сплати 3 332 2 005
Податок на прибуток до сплати - -
ПДВ до сплати 10 088 8 192
Податок з доходу фiзичних осiб до сплати 2 973 1 864
Мiсцевi податки до сплати 873 478
Зобов'язання перед бюджетом разом (рядки 1620+1625) 17 266 12 539
20. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Заборгованiсть по дивiдендам перед пов'язаними сторонами (Примiтка 31)
29 880 79 860
Заборгованiсть по дивiдендам третiм особам 3 397 3 466
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками 
з учасниками разом (рядок 1640) 33 277 83 326
21. Поточнi забезпечення
Забезпечення виплат персоналу включає нарахування щорiчних вiдпусток персоналу Компанiї:
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Залишок на 1 сiчня 39 918 24 886
Нараховано 21 170 9 092
Використано (23 339) (7 674)
Залишок на 30 вересня 37 749 26 304
22. Iншi поточнi зобов'язання
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Облiгацiї (i) 110 301 97 149
Вiдсотки до сплати 62 468 54 023
Iнша кредиторська заборгованiсть 27 047 19 002
Iншi поточнi зобов'язання разом (рядок 1690) 199 816 170 174
(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 у зв'язку з загальною 
економiчною кризою, власники облiгацiй можуть скористатися правом на оферту (щорiчну подачу 
облiгацiй емiтенту для їх дострокового викупу). У звiтному перiодi Компанiя викупила 13 284 
штук облiгацiй власної емiсiї (2016 р. – розмiстила 19 065 штук та викупила 15 270 штук).
30-09-2017 31-12-2016
Ефективна ставка Строк погашення На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
% тис. грн. тис. грн.
Облiгацiї серiї А 15,50% 28-08-2025 5 166 4 101
Облiгацiї серiї В 22,00% 26-09-2017 - 93 048
Облiгацiї серiї С 14,00% 23-03-2022 105 135 -
Випущенi облiгацiї разом 110 301 97 149
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 15.50%-14.00% 



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 В
Загальна iнформацiя - У 2008 роцi Компанiя отримала право на випуск 120`000 штук облiгацiй 
серiї В номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i термiном обiгу до 24 лютого 2013 року. В 
зв’язку з закiнченням термiну в 2013 роцi було прийнято рiшення про подовження термiну обiгу 
облiгацiй серiї В до 26 вересня 2017 року. Виплата вiдсоткiв здiйснюється чотири рази на рiк 
протягом термiну обiгу облiгацiй. Для виплат звiтного перiоду вiдсоткова ставка становила 
22.00%-14.00% рiчних.
Забезпечення - Випуск облiгацiй Компанiї серiї В забезпечений договором поруки з ПАТ "Готель 
"Прем’єр Палац" вiд 25 грудня 2007 року, згiдно якого поручитель зобов’язується здiйснювати 
забезпечення випуску облiгацiй та в повному обсязi вiдповiдати за виконання емiтентом 
зобов’язань перед власниками облiгацiй, якi укладуть вiдповiдний договiр.
Облiгацiї серiї С
Загальна iнформацiя – У вереснi 2017 року Компанiя випустила 120`000 штук облiгацiй серiї С 
номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i термiном обiгу до 23 березня 2022 року. В зв’язку з 
закiнченням термiну обiгу облiгацiй серiї В у вереснi 2017 року було прийнято рiшення про 
конвертацiю 120`000 штук облiгацiй серiї В номiнальною вартiстю 1`000 гривень в 120`000 штук 
облiгацiй серiї С за номiнальною вартiстю 1`000 гривень за штуку. Виплата вiдсоткiв здiйснюється 
чотири рази на рiк протягом термiну обiгу облiгацiй. Для виплат звiтного перiоду вiдсоткова ставка
становила 14.00% 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.
23. Чистий дохiд вiд реалiзацiї
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Дохiд вiд продажу електроенергiї юридичним особам 1 042 850 819 025
Дохiд вiд продажу електроенергiї фiзичним особам 549 484 366 170
Дохiд вiд транзиту електроенергiї 16 669 12 596
Дохiд вiд надання послуг 50 251 42 130
Чистий дохiд вiд реалiзацiї разом (рядок 2000) 1 659 254 1 239 921
24. Собiвартiсть реалiзацiї
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Електроенергiя (1 068 819) (732 546)
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (215 191) (187 835)
Знос та амортизацiя (110 350) (104 687)
Матерiальнi затрати (93 309) (79 201)
Витрати на послуги (45 261) (45 323)
Собiвартiсть реалiзацiї разом (рядок 2050) (1 532 930) (1 149 592)
25. Адмiнiстративнi витрати
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (33 474) (29 950)
Професiйнi послуги (1 611) (1 871)
Знос i амортизацiя (1 230) (1 217)
Оренда будiвель (1 442) (1 082)
Офiсне приладдя та матерiали (1 620) (989)



Послуги банкiв (1 054) (821)
Iншi адмiнiстративнi витрати (179) (165)
Адмiнiстративнi витрати разом (рядок 2130) (40 610) (36 095)
26. Iншi операцiйнi доходи (витрати)
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Отриманi штрафи, пенi, неустойки 4 178 3 738
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, запасiв 2 402 2 895
Дохiд вiд операцiйної оренди 2 222 1 206
Вiдсотки банка на залишки на рахунках 1 902 1 563
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 343 295
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 54 8
Витрати вiд операцiйних курсових рiзниць 11 228 (30 891)
Коригування резерву сумнiвних боргiв (4 551) (6 772)
Витрати на соцiально-культурнi заходи (3 963) (1 806)
Благодiйна допомога (1 124) (587)
Виплати по колективному договору (539) (547)
Iншi витрати операцiйної дiяльностi (2 333) (490)
Iншi операцiйнi витрати разом (рядок 2180) 9 819 (31 388)
27. Iншi доходи (витрати)
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Дохiд вiд безкоштовно отриманих основних засобiв 15 145
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 433 (1 731)
Списання основних засобiв (2 363) (3 828)
Переоцiнка корпоративних прав - -
Iнше 2 662 3 379
Iншi доходи разом (рядок 2240) 747 (2 035)
28. Фiнансовi доходи (витрати)
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Вiдсотки за банкiвськими кредитами (35 917) (34 790)
Вiдсотки за облiгацiями (10 584) (13 286)
Вiдсотковi витрати разом (46 501) (48 076)
Амортизацiя дисконту з довгострокової заборгованостi - -
Вiдсотки за облiгацiями отриманi - 715
Вiдсотки за депозитами отриманi - 307
Дивiденди отриманi - -
Iншi фiнансовi доходи (витрати) 296 (366)
Фiнансовi витрати разом (рядок 2250) (46 205) (47 420)
29. Податок на прибуток
Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати:
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Поточний податок на прибуток: 
Витрати з поточного податку на прибуток 4 346 -
Вiдстрочений податок на прибуток: 
Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному роцi - -
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 4 346 -
Вiдстрочений податок на прибуток у звiтi про фiнансовий стан:
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.



Вiдстроченi податковi активи (рядок 1045) - -
Вiдстроченi податковi зобов'язання (рядок 1500) (88 719) (88 719)
Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання) (88 719) (88 719)
Вiдстроченi податковi (зобов'язання) / активи, що вiдносяться до:
2017 р. Залишок на початок перiоду Вiдображено у складi прибутку або збитку Вiдображено у 
складi iншого сукупного доходу Залишок на початок перiоду
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Основнi засоби (89 737) - - (89 737)
Фiнансовi активи, доступнi для продажу 40 - - 40
Забезпечення 978 - - 978
Разом (88 719) - - (88 719)
30. Умовнi i контрактнi зобов’язання
Загальна iнформацiя 
В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, майбутнiй 
напрямок i наслiдки яких у цей час невiдомi. Можливi реформи полiтики встановлення тарифiв, 
погашення державними органiзацiями заборгованостi за електричну енергiю та реструктуризацiя 
енергетичної галузi можуть здiйснювати iстотний вплив на пiдприємства цiєї галузi. У зв'язку з 
невизначенiстю щодо можливих змiн у цьому секторi, у цей час неможливо оцiнити потенцiйний 
вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
Соцiальнi зобов'язання
Компанiя пiдписала зi своїми працiвниками колективний договiр. За умовами такого договору 
Компанiя має зобов'язання щодо здiйснення своїм працiвникам певних виплат у зв’язку iз 
соцiальним забезпеченням, сума яких може змiнюватися з року в рiк. Резерв пiд такi зобов'язання 
не враховується у фiнансовiй звiтностi Компанiї, оскiльки керiвництво не може достовiрно оцiнити
суму майбутнiх виплат у зв’язку iз соцiальним забезпеченням.
Страхування
Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, 
поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Компанiя не має 
повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення 
зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди 
навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями Компанiї. До 
тих пiр, поки Компанiя не отримає адекватного страхового покриття, iснує ризик того, що втрата 
або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть та 
фiнансовий стан Компанiї.
Судовi процеси 
У ходi своєї дiяльностi Компанiя приймає участь у рiзних судових процесах, жоден з яких, сукупно
або окремо, не зробив iстотного несприятливого впливу на Компанiю, крiм тих, якi вже 
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. На думку керiвництва, вирiшення усiх питань, крiм 
вiдображених у звiтi, не зробить iстотного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi 
Компанiї.
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.
Зазначенi вище факти можуть створювати податковi ризики для Компанiї.
Зобов'язання з операцiйної оренди – Компанiя виступає як орендар
Мiнiмальна орендна плата майбутнiх перiодiв за договорами оренди станом на 30 вересня:
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Протягом одного року 525 2 100



Понад одного року, але не бiльше п‘яти рокiв - -
Понад п‘ять рокiв 1 134 4 538
Разом 1 659 6 638
Зобов'язання з операцiйної оренди – Компанiя виступає як орендодавець 
Компанiя уклала договори оренди нерухомостi, що складається з надлишкiв офiсних площ 
Компанiї. Цi договори оренди мають строк тривалiстю 1 рiк. Усi договори оренди включають 
пункт про можливiсть перегляду орендної плати у бiк пiдвищення вiдповiдно до поточних 
ринкових умов.
31. Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)ПАТ"Кiровоградобленерго"
Кiнцевими бенефiцiарними власниками ПрАТ "Кiровоградобленерго" є фiзичнi особи:
Панi Марина Ярославська громадянка Нiмеччини;
Пан Вiлiс Дамбiнс громадянин Латвiї;
Пан ВалтсВiгантс громадянин Латвiї;
Пан АртурсАльтбергс громадянин Латвiї;
Пан Олег Сiзерман громадянин Нiмеччини.
Операцiй мiж кiнцевими власниками i ПрАТ "Кiровоградобленерго" за звiтний перiод, не було 
(2016 р.: нуль грн.). Залишки в розрахунках на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi (2016 р .: нуль грн.)
Холдингова компанiя
Компанiя VS Energy International N.V. (Нiдерланди)є материнською органiзацiєю для ПрАТ 
"Кiровоградобленерго".
Асоцiйованi компанiї
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" є асоцiйованою компанiєю ПрАТ 
"Кiровоградобленерго" в якiй Компанiя володiє 66.35% частки у чистих активах
ТОВ "Енерго-Спорт"є асоцiйованою компанiєю ПрАТ "Кiровоградобленерго" в якiй Компанiя 
володiє100% частки у чистих активах
Операцiї та залишки зi зв’язаними сторонами
Наведена нижче таблиця мiстить iнформацiю про загальнi суми операцiй з пов'язаними сторонами 
за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 вересня 2017 та 2016 рокiв. 
Продажi пов'язаним сторонам Покупки у пов'язаних сторiн
2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
VSEnergyInternationalN.V. (Нiдерланди) - - - -
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" 4 4 - -
ТОВ "Енерго-Спорт" - - 9 9

Залишки в розрахунках мiж Компанiєю i пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi 
нижче:
Заборгованiсть пов'язаних сторiн Заборгованiсть перед зв'язаними сторонами
2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
VSEnergyInternationalN.V. (Нiдерланди) - - 29 880 79 860
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" - - - -
ТОВ "Енерго-Спорт" 112 120 - -

Операцiї зi зв'язаними сторонами проводились на умовах, якi не обов’язково є доступними для 
сторiн, якi не є зв'язаними. Залишки в розрахунках зi зв'язаними сторонами нiчим не забезпеченi, є 
безпроцентними, i будуть погашенi грошовими коштами.
Операцiї з провiдним управлiнським персоналом
Винагорода провiдного управлiнського персоналу за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 
вересня 2017 року представлена у формi короткострокових винагород в сумi 5 614 тис. грн. 
(2016р.: 4 154 тис. грн.)
32. Полiтика управлiння ризиками



Компанiя вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими 
ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики i торговельну та iншу 
кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування 
операцiй Компанiї для пiдтримки її дiяльностi. Фiнансовими активами, якими володiє Компанiя, є 
торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти. Компанiя також утримує доступнi
для продажу iнвестицiї.
Категорiї фiнансових iнструментiв
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Фiнансовi активи 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 58 378 70 086
Торговельна дебiторська заборгованiсть 90 930 98 787
Iнша дебiторська заборгованiсть 3 483 3 483
Iншi фiнансовi активи 196 173 197 976
Фiнансовi зобов'язання 
Кредити та позики 395 164 430 081
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 254 142 265 324
Кредитний ризик 
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у 
Компанiї пов'язаних iз цим збиткiв.
Компанiя схильна до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а 
також iнших фiнансових активiв.
Компанiя структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на максимальну
суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв. Однак, лiмiти щодо рiвня кредитного 
ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають в 
себе чотири типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на 
товари та iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. Фiнансовi 
iнструменти, пiдданi ринкового ризику включають в себе кредити та позики, а також фiнансовi 
активи, доступнi для продажу.
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових 
потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься зважаючи змiн ринкових процентних ставок. 
Ризик змiни ринкових процентних ставок вiдноситься до боргових зобов'язаннях Компанiї з 
плаваючою процентною ставкою. Компанiя управляє ризиком змiни процентних ставок, 
використовуючи кредити i позики з фiксованою процентною ставкою.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах. Схильнiсть Компанiї 
до ризику змiни валютних курсiв обумовлена банкiвськими кредитами номiнованими у доларах 
США.
Балансова вартiсть деномiнованих в iноземнiй валютi грошових активiв та зобов'язань Компанiї 
станом на звiтну дату представлена наступним чином:
Активи Зобов'язання
2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Долари США - - 395 164 405 144
32. Полiтика управлiння ризиками(продовження)
Аналiз чутливостi до валютного ризику.



Компанiя в основному схильна до ризику змiни курсу долара США.
У таблицi нижче представленi данi про можливий вплив пiдвищення або зниження української 
гривнi на 5% по вiдношенню до вiдповiдних валют. Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки 
залишки по грошовим статтям, вираженим в iноземнiй валютi, та коригує перерахунок цих 
залишкiв на звiтну дату за умови 5-вiдсоткового змiни курсiв валют.
30-09-2017 31-12-2016
Збiльшення / зменшення Вплив на прибуток до оподаткування Збiльшення / зменшення Вплив на 
прибуток до оподаткування
%. тис. грн. %. тис. грн.
Змiна валютного курсу долара США 5% (19 758) 5% (20 257)
Змiна валютного курсу долара США -5% 19 758 -5% 20 257
Ризик змiни цiн на дольовi фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти, що котируються i не котируються на ринку цiнних патерiв Компанiї 
схильнi до ризику, зумовленого невизначенiстю вiдносно майбутньої вартостi iнвестицiйних 
цiнних паперiв.
Ризик лiквiдностi 
Пiдхiд керiвництва Компанiї до вирiшення проблем лiквiдностi ґрунтується на ефективному 
здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному 
капiталi.
Компанiя здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної 
лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з 
фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi 
фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.
Метою Компанiї є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом 
використання банкiвських овердрафтiв, банкiвських кредитiв, векселiв.
Ризик концентрацiї бiзнесу
Основна господарська дiяльнiсть Компанiї зосереджена на територiї Українi. Законодавство, що 
впливає на дiяльнiсть компанiй в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок цього активи i 
дiяльнiсть Компанiї можуть бути схильнi до ризику у разi негативних змiн у полiтичному i 
дiловому середовищi. Протягом дев’ятимiсячного перiоду, що закiнчився 30 вересня 2017 та 2016 
рокiв близько 99,9% придбаної електроенергiї отримувалися у постачальника ДП "Енергоринок".
Управлiння капiталом
Компанiя здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi Компанiї в 
осяжному майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї 
спiввiдношення позикових i власних коштiв.
Компанiя здiйснює контроль капiталу, використовуючи спiввiдношення власних i позикових 
коштiв, яке розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу. У чисту 
заборгованiсть включаються кредити i позики, торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть за
вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Спiввiдношення позикових i власних коштiв на звiтну дату представлено наступним чином:
30-09-2017 31-12-2016
На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду
тис. грн. тис. грн.
Кредити та позики 395 164 430 081
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 254 142 265 324
За вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв (58 378) (70 086)
Чистi позиковi кошти 590 928 625 319
Власний капiтал 693 928 648 199
Спiввiдношення чистих позикових коштiв до власного капiталу 85% 96%
33. Оцiнка за справедливою вартiстю
В таблицi нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок справедливої вартостi активiв та зобов’язань
Компанiї за справедливою вартiстю.
Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 30 вересня 2017 року



Разом Котирувань на активних ринках 
(Рiвень 1) Значнi спостережуванi вихiднi данi 
(Рiвень 2) Значнi неспостережуванi вихiднi данi 
(Рiвень 3)
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю: 
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi 
для продажу (Примiтка 34):

Iнвестицiйнi сертифiкати, що котируються на ринку цiнних патерiв 165 911 165 911 - -
Акцiї, що котируються на ринку цiнних патерiв 30 262 30 262 - -
Основнi засоби, що облiковуються за 
моделлю переоцiнки (Примiтка 5)
1 044 245 - 1 044 245 -
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 34):

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 3 483 - 3 483 -
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 90 930 - 90 930 -
Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 34):

Кредити та позики 395 164 - 395 164 -
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 131 196 - 131 196 -
Забезпечення виплат персоналу 37 749 - 37 749 -
Облiгацiї 110 301 - 110 301 -

Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2016 року
Разом Котирувань на активних ринках 
(Рiвень 1) Значнi спостережуванi вихiднi данi 
(Рiвень 2) Значнi неспостережуванi вихiднi данi 
(Рiвень 3)
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю: 
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi 
для продажу (Примiтка 34):

Iнвестицiйнi сертифiкати, що котируються на ринку цiнних патерiв 165 911 165 911 - -
Акцiї, що котируються на ринку цiнних патерiв 32 065 32 065 - -
Основнi засоби, що облiковуються за 
моделлю переоцiнки (Примiтка 5)
1 079 297 - 1 079 297 -
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 34):

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 3 483 - 3 483 -
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 98 787 - 98 787 -
Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 34):

Кредити та позики 430 081 - 430 081 -
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 160 081 - 160 081 -
Забезпечення виплат персоналу 26 304 - 26 304 -
Облiгацiї 97 149 - 97 149 -
За звiтний перiод переведення мiж Рiвнем 1 та Рiвнем 2 джерел справедливої вартостi не 
здiйснювались. 
34. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв



Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї мiстять грошовi кошти, фiнансовi активи, 
дебiторську i кредиторську заборгованостi, облiгацiї, векселi та позики. Облiкова полiтика щодо 
їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих примiток. 
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала жодних фiнансових деривативiв, 
процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Нижче наведене порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 
Компанiї, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями.
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Фiнансовi активи 
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу 196 173 197 976 196 173 197 976
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 3 483 3 483 3 483 3 483
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 90 930 98 787 90 930 98 787
Разом 290 586 300 246 290 586 300 246
Фiнансовi зобов'язання 
Кредити та позики 395 164 430 081 395 164 430 081
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 131 196 160 081 131 196 160 081
Забезпечення виплат персоналу 37 749 26 304 37 749 26 304
Облiгацiї 110 301 97 149 110 301 97 149
Разом 674 410 713 615 674 410 713 615

35. Полiтична та економiчна криза в Українi
Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi значно погiршилася з кiнця 2013 року. Полiтична та 
соцiальна нестабiльнiсть в поєднаннi iз зростанням регiональної напруженостi призвели до того, 
що за 2015 та 2016 роки українська гривня значно знецiнилася вiдносно основних iноземних 
валют. Незважаючи на те, що у першому пiврiччi 2017 року спостерiгалась стабiлiзацiя курсу, в 
третьому кварталi 2017 року знецiнення нацiональної валюти вiдносно основних iноземних валют 
продовжилось.
Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для пiдтримки життєдiяльностi
Компанiї i розвитку бiзнесу в умовах наявної економiчної кризи.
36. Подiї пiсля звiтного перiоду
Пiсля звiтного перiоду не вiдбулося якихось iстотних подiй.

24 жовтня 2017 року.
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