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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ

23226362

4. Місцезнаходження

Кіровоградська , Кiровоградський, 25015, м. Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15

5. Міжміський код, телефон та факс

(0522) 358213 (0522) 358213

6. Електронна поштова адреса

kiroe@com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018

(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 81 (2834)

 
27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці kiroe.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2018

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

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 рейтингове агентство X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

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

12. 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

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X

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

X

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

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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління X



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 
які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності)

X

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

33. 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)

34. Примітки
Не заповнювались роздiли: "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не 
заповнено, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не брав участi у створеннi юридичних 
осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: у Товариствi станом на 31.12.2017р. 
посада "корпоративний секретар" вiдсутня, його функцiї покладено на Вiддiл по управлiнню 
корпоративними правами. "Iнформацiя про дивiденди" не заповнено, оскiльки, у зв’язку з 
вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк рiшення щодо 
виплати дивiдендiв не приймалось черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 
11.04.2017р. Виплачувались дивiденди за попереднi роки за зверненням акцiонерiв. Iнформацiя 
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiтент не 
здiйснював випуск iнших цiнних паперiв окрiм акцiй та облiгацiй; Iнформацiя про викуп акцiй 



протягом звiтного перiоду - емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного 
перiоду. "Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй" по "Правила ФОН" - Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв не передбачає необхдiностi розкривати вказану
iнформацiю для акцiонерних товариств, що не є фондом операцiй з нерухомiстю, не 
здiйснювали випуск iпотечних облiгацiй; Звiт про стан об'єкта нерухомостi - емiтент не 
здiйснював випуск цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань, за якими 
здiйснюється шляхом передачi об’єкта житлового будiвництва. Iнформацiя про засновникiв 
емiтента: акцiонерна енергопостачальна компанiя "Кiровоградобленерго" була заснована 
вiдповiдно наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України №140 вiд 01.08.1995р. 
шляхом перетворення державного пiдприємства “Кiровоградобленерго” в державну акцiонерну 
енергопостачальну компанiю "Кiровоградобленерго", з 14.05.1999р. рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв вона реорганiзована у Вiдкрите акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго", з 
18.03.2011р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
11.04.2017р. найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". 



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 належить 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)

3165

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

Органами управлiння Товариства є: вищий орган Товариства - 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 у
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 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. 

 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,

міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової

оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або

цінних паперів емітента

1 2 3 4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове

агенство IВI-Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

27.04.2017 uaBBB

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове

агенство IВI-Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

31.10.2017 uaBBB

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

Найменування
юридичної особи
засновника та/або

учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи засновника

та/або учасника
Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику

та/або учаснику (від загальної
кількості)

Держава в особi
Мiнiстерство енергетики та

електрификацiї України
00017341

01601Україна мiсто Київ
Хрещатик, 30

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику

та/або учаснику (від загальної
кількості)

Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента



1. Інформація щодо освіти та стажу роботи 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) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова Наглядової ради. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.), у звязку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.). Посадова особа обрана Головою Наглядової ради Товариства 
(Протокол Наглядової ради вiд 11.04.2017 р.). Повноваження та обов'язки посадової особи 
регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтнiй перiод. 
Протягом останiх пяти рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: Перший Вiце-Президент 
юридичної особи, Президент юридичної особи, Голова Наглядової ради ПАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими 
iменними акцiями у кiлькостi 2 шт., що складає 0,000001675% Статутного капiталу емiтента.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Судак Iгор Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1976



5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Заступник Голови Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 Вiдповiдно до Статутут

9) Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.), у звязку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.). Посадова особа обрана Заступником Голови Наглядової ради 
Товариства (Протокол Наглядової ради вiд 11.04.2017 р.). Повноваження та обов'язки посадової 
особи регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за 
звiтнiй перiод. Протягом останiх пяти рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: Вiце-
Президент юридичної особи, Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу юридичної особи, 
Старший Вiце-Президент юридичної особи, заступник Голови Наглядової ради ПАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими 
iменними акцiями у кiлькостi 2 шт., що складає 0,000001675% Статутного капiталу емiтента.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глазова Ольга Валерiанiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис



Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.), у звязку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.). Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом
та Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних та iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтнiй перiод. Протягом останiх пяти 
рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: Директор Департаменту корпоративних вiдносин i
приватизацiї юридичної особи, Член Наглядової ради ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Посадова
особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 5 шт., що 
складає 0,0000042% Статутного капiталу емiтента.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Осадчий Костянтин Євгенiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1986

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.), у звязку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.). Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом
та Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних та iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтнiй перiод. Протягом останiх пяти 
рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: юрисконсульт юридичної особи, Член Наглядової 
ради ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє 
простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт., що складає 0,000001675% у Статутного капiталу 
емiтента.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



1) посада*

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колесник Олег Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 Вiдповiдно до Статутут

9) Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.), у звязку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.). Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом
та Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних та iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтнiй перiод. Протягом останiх пяти 
рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: заступник Генерального Директора з фiнансового 
iнвестування юридичної особи, Член Наглядової ради ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". 
Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт., 
що складає 0,000001675% Статутного капiталу емiтента.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куєвда Микола Валерiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища



6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.), у звязку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.). Повноваження та обов'язки посадової особи регламентовано Статутом
та Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних та iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтнiй перiод. Протягом останiх пяти 
рокiв посадова особа обiймала наспутнi посади: Старший Вiце-Президент юредичної особи, Член 
Наглядової ради ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Посадова особа є акцiонером Товариства та 
володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт., що складає 0,000001675% у Статутного 
капiталу емiтента. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрюченко Олександр Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Голова Правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2013 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою з 29.04.2013р. (Протокол №02 засiдання Наглядової 
ради вiд 29.04.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення 
переобрати Головою Правлiння ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Стрюченка Олександра 
Миколайовича з 12.05.2016 р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 12.05.2016р.). 



Повноваження та термiн, на який обрано посадову особу, регламентовано Статутом та 
Положенням про Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа емiтента не має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних та 
iнформацiї щодо отриманої винагороди. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала 
наступнi посади: Голова Правлiння ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Посадова особа є 
акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 200 шт., що складає 
0,0001675% Статутного капiталу емiтента.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончар Тетяна Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.06.2016 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою з 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання Наглядової 
ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення 
продовжити термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол 
засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.). Повноваження, обов'язки та термiн, на якийобрано 
посадову особу, регламентовано Статутом та Положенням про Правлiння. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо отриманої винагороди 
протягом. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Член 
Правлiння ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Гончар Тетяна Iванiвна не володiє акцiями ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи



Янiшевський Микола Павлович

3) ідентифікаційний код 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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.06.2013 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою з 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання Наглядової 
ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення 
продовжити термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол 
засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.). Повноваження, обов'язки та термiн, на який обрано 
посадову особу, регламентовано Статутом та Положенням про Правлiння. Непогашених судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо отриманої винагороди. 
Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Член Правлiння ПАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Посадова соба є акцiонером Товариства та володiє простими 
iменними акцiями у кiлькостi 1400 шт., що складає 0,0011728% акцiй Статутного капiталу 
емiтента.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соловйов Олег Юрiйович

3) ідентифікаційний код 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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.06.2013 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою з 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання Наглядової 
ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення 
продовжити термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол 
засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.). Повноваження, обов'язки та термiн, на який обрано 
посадову особу, регламентовано Статутом та Положенням про Правлiння. Непогашених судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо отриманої винагороди. 
Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Член Правлiння ПАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Соловйов Олег Юрiйович не володiє акцiями ПАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дануца Олександр Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.06.2013 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис



Посадова особа обрана Наглядовою радою з 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 02.07.2016р.). Повноваження, обов'язки та термiн, на який обрано 
посадову особу, регламентовано Статутом та Положенням про Правлiння. Непогашених судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо отриманої винагороди. 
Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Член Правлiння ПАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Дануца Олександр Володимирович не володiє акцiями ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння .

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дудка Анатолiй Леонiдович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.06.2013 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою з 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання Наглядової 
ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення 
продовжити термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол 
засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.). Повноваження, обов'язки та термiн, на який обрано 
посадову особу, регламентовано Статутом та Положенням про Правлiння. Непогашених судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо отриманої винагороди. 
Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Член Правлiння ПАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Дудка Анатолiй Леонiдович не володiє акцiями ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*



Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Довгаль Наталiя Валерiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.06.2013 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою з 27.06.2013р. (Протокол №23 засiдання Наглядової 
ради вiд 27.06.2013 р.). Наглядовою радою ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" прийнято рiшення 
продовжити термiн повноважень Члена Правлiння ПАТ"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (Протокол 
засiдання Наглядової ради вiд 02.07.2016р.). Повноваження, обов'язки та термiн, на який обрано 
посадову особу, регламентовано Статутом та Положенням про Правлiння. Непогашених судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Товариство не має згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо отриманої винагороди. 
Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Член Правлiння ПАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Довгаль Наталiя Валерiївна не володiє акцiями ПрАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Серпокрилов Вiктор Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Правлiння .

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.07.2016 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Наглядовою радою з 02.07.2016р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 
02.07.2016 р.). Повноваження, обов'язки та термiн, на який обрано посадову особу, регламентовано
Статутом та Положенням про Правлiння. Непогашених судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних та iнформацiї щодо отриманої винагороди. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа 
обiймала наступнi посади: Член Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Радник Голови 
Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Директор фiнансовий ПАТ 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",Вiце-президент Кiровоградської регiональної торгово-промислової 
палати, Перший заступник Голови Кiровоградської обласної державної адмiнiстрацiї . 
Серпокрилов Вiктор Миколайович не володiє акцiями ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бужор Алiса Юрiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1986

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2016 Вiдповiдно до Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 28.03.2016 р. (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв 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. Товариствоне має згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних. Посадова особа не є акцiонером Товариства

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.



** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шмат Катерина Петрiвна

3) ідентифікаційний код 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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2016 Вiдповiдно до Статутут

9) 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.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маслова - Левченко Марина Анатолiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2016 Вiдповiдно до Статуту

9) 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.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онищук Олександр Адамович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2016 Вiдповiдно до Статуту

9) 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.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*



Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шандрук Олександр Тихонович

3) ідентифікаційний код 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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2017 Вiдповiдно до Статутут

9) Опис

Посадова особа обрана Загальними зборами акцiонерiв 11.04.2017р. (Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 11.04.2017р.), у звязку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, у т.ч. Запунного Олексiя 
Олександровича (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2017р.). Повноваження та 
обов'язки посадової особи регламентовано Статутом та Положенням про Наглядову раду. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо 
розмiру виплаченої винагороди за звiтнiй перiод. Протягом останiх пяти рокiв посадова особа 
обiймала наспутнi посади: заступник генерального директора з фiнансового iнвестування 
юридичної особи, Член Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Посадова особа є 
акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт., що складає 
0,000001675% Статутного капiталу емiтента.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федорко Анастасiя Миколаївна

3) ідентифікаційний код 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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.03.2016 Вiдповiдно до Статуту

9) 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% Статутного капiталу емiтента.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної

особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова
Наглядової

ради
Лавренко Микола Миколайович - 2 0.000001675 2 0 0 0

Заступник
Голови

Наглядової
ради

Судак Iгор Олександрович - 2 0.000001675 2 0 0 0

Член
Наглядової

ради
Глазова Ольга Валерiанiвна - 5 0.0000042 5 0 0 0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Федорко Анастасiя Миколаївна - 5 0.0000042 5 0 0 0

Голова
Правлiння

Стрюченко Олександр
Миколайович

- 200 0.0001675 200 0 0 0

Член Правлiння Янiшевський Микола Павлович - 1400 0.0011728 1400 0 0 0

Член
Наглядової

Ради

Осадчий Костянтин
Євгенiйович

- 2 0.000001675 2 0 0 0

Член
Наглядової

Ради
Колесник Олег Миколайович - 2 0.000001675 0 0 0 0

Член
Наглядової

Ради
Куєвда Микола Валерiйович - 2 0.000001675 2 0 0 0

Член
Наглядової

Ради
Шандрук Олександр Тихонович - 2 0.000001675 2 0 0 0

Усього 1622 0.0014 1622 0 0 0



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій

емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження
Кількість акцій

(штук)
Від загальної кількості

акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

привілейовані
іменні

ВС Енерджi
Iнтернейшнл Н. В. 

34167415
1015 Нiдерланди Нiдерланди

Амстердам Keizersgracht, 62-64
99079191 82.9976 99079191 0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**
Кількість

акцій (штук)
Від загальної кількості

акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

привілейовані
іменні

Усього 99079191 82.9976 99079191 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

11.04.2017

Кворум 
зборів**

93.26

Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах акцiонерiв:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
(далi – Товариство), припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї.
2.Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
8.Про змiну типу Товариства.
9.Про внесення змiн до статуту Товариства.
10.Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства.
11.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
12.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради.
14.Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови договору/договорiв, що укладений/укладенi з
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорiв.
15.Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови договору/договорiв, що укладений/укладенi з
ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорiв.
16.Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови договору/договорiв, що укладений/укладенi з
ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорiв.
17.Про схвалення та/або вчинення правочинiв.
У вiдповiдностi до рiшення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол вiд 13.02.2017р.), 
Загальнi збори акцiонерiв були скликанi та проведенi у рамках Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та дiючого Статуту Товариства. На засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол вiд 
13.02.2017р.) були прийнятi всi необхiднi рiшення, якi стосуються скликання та проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв, а саме: прийнято рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства та прийнято рiшення про дату їх проведення; затверджено проект порядку денного 
Загальних зборiв; визначено дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 
проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; прийнято рiшення про 
розсилку письмових повiдомлень про проведення Загальних зборiв; про обрання реєстрацiйної комiсiї, 
голови та секретаря Загальних зборiв; -затверджено перелiк матерiалiв, порядок ознайомлення 
акцiонерiв з матерiалами, призначено особу, вiдповiдальну за ознайомлення акцiонерiв з матерiалами 
порядку денного Загальних зборiв; затверджено повiдомлення про проведення Загальних зборiв. На 
засiданнях Наглядової ради Товариства (протокол вiд 31.03.2017р. та протокол вiд 06.04.2017р.) було 
затверджено форму та текст бюлетеня для голосування з усiх питань порядку денного Загальних зборiв.
Вiдповiдно до Статуту Товариства, повiдомлення про проведення Загальних зборiв та їх порядок 
денний Товариство розiслало акцiонерам, якi зазначенi у перелiку акцiонерiв станом на 14 лютого 2017 
року, у письмовiй формi шляхом вiдправлення простих поштових повiдомлень, а також надрукувало цю
iнформацiю у «Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №43 вiд 03 
березня 2017 року, яке є офiцiйним виданням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
України. Також iнформацiю, передбачену Законом, було розмiщено на веб-сайтi Товариства в мережi 
Iнтернет та в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку (крiм проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного). Згiдно п. 9.10.8. Статуту Товариства «До моменту обрання лiчильної комiсiї пiдрахунок 
голосiв акцiонерiв, роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, 
пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснюється реєстрацiйною



комiсiєю або iншою особою, обраною Наглядовою радою». Згiдно з Законом не пiзнiше нiж за 15 днiв 
до дати проведення Загальних зборiв за вимогою акцiонера та у випадку прийняття вiдповiдного 
рiшення Наглядовою радою, акцiонери мали можливiсть внести свої пропозицiї до питань порядку 
денного та до проектiв рiшень. На адресу Товариства надiйшла пропозицiя щодо кандидатiв до складу 
Наглядової ради Товариства, яких було включено до перелiку кандидатiв до складу Наглядової ради, 
тож, на Загальних зборах голосування вiдбувалося тiльки за тi проекти рiшень, якi були зазначенi в 
бюлетенях для голосування, форму й текст яких було затверджено рiшенням Наглядової ради ПАТ 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (протокол вiд 31.03.2017р. та протокол вiд 06.04.2017р.).
Результати розгляду питань Порядку денного:
Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї – Балаклєєнко Сергiй Михайлович, члени 
лiчильної комiсiї: Степаненко Олена Миколаївна, Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна, Стрюченко Iрина 
Валерiївна, Деревiнська Наталiя Володимирiвна.
2.Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї – Балаклєєнко Сергiй 
Михайлович, члени лiчильної комiсiї: Степаненко Олена Миколаївна, Нiколаєва Каролiна Вiкторiвна, 
Стрюченко Iрина Валерiївна, Деревiнська Наталiя Володимирiвна з моменту закриття даних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.
Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного:
1. Пiдтвердити повноваження голови Загальних зборiв акцiонерiв – Соловйова Юрiя Юрiйовича, та 
секретаря Загальних зборiв акцiонерiв – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валерiанiвни, 
уповноважених рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 13.02.2017 р.).
2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:
•для доповiдi по питанню «Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства» – до 
20 хвилин; 
•для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
•усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) 
акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;
•вiдповiдi по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi Загальних зборiв акцiонерiв та змiни 
черговостi розгляду питань порядку денного вiдбувається Загальними зборами акцiонерiв у 
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, шляхом пiдняття мандатiв.
Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного:
Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити.
Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк затвердити.
Прийняте рiшення по п’ятому питанню порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2016 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо
рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк затвердити.
Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про 
власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту).
Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного:
У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2016 роцi, прибуток за 
2016 рiк не розподiляти, дивiденди не нараховувати та вiдрахування до резервного фонду не 
здiйснювати.
Прийняте рiшення по восьмому питанню порядку денного:
Змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з 
публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
Прийнятi рiшення по дев’ятому питанню порядку денного:
1. Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новiй редакцiї, в тому числi змiнити найменування 
Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та здiйснити всi необхiднi дiї для 
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.
Прийнятi рiшення по десятому питанню порядку денного:
1. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО 



АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правлiння 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про 
Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», 
виклавши їх в новiй редакцiї.
2. Затвердити новi редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правлiння 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про 
Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та 
ввести в дiю з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати новi редакцiї Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення
про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», 
Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
Прийняте рiшення по одинадцятому питанню порядку денного:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi.
Прийняте рiшення по дванадцятому питанню порядку денного:
1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1) Лавренка Миколу Миколайовича;
2) Куєвду Миколу Валерiйовича;
3) Судака Iгоря Олександровича;
4) Глазову Ольгу Валерiанiвну;
5) Колесника Олега Миколайовича;
6) Шандрука Олександра Тихоновича;
7) Осадчого Костянтина Євгенiйовича.
Прийнятi рiшення по тринадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмiр винагороди Головi Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити 
вiдповiдно до договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах рiчного обсягу оплати 
дiяльностi Голови та членiв Наглядової ради.
Прийнятi рiшення по чотирнадцятому питанню порядку денного:
1.1. Надати згоду на укладення Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«АЛЬФА-БАНК» (надалi – Банк) додаткової угоди до:
- Договору поруки №08-П/13 вiд 26.02.2013р. (надалi – Договiр поруки-1), укладеного в забезпечення 
виконання у повному обсязi зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВС 
ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) (надалi – Боржник-1) перед Банком за 
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04.07.2012р. (надалi – Кредитний договiр-1), у
зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд 
суми заборгованостi по кредиту;
- Договору поруки №14-П/12 вiд 24.01.2012р. (надалi – Договiр поруки-2), укладеного в забезпечення 
виконання у повному обсязi зобов’язань ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалi – Боржник-2) 
перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №07-МВ/12 вiд 24.01.2012р. (надалi – 
Кредитний договiр-2), у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три 
вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;
- Договору поруки №146-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Договiр поруки-3), укладеного в забезпечення 
виконання у повному обсязi зобов’язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалi – 
Боржник-3) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №60-МВ/16 вiд 09.11.2016р. 
(надалi – Кредитний договiр-3), у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує
3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;
- Договору поруки №156-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Договiр поруки-4), укладеного в забезпечення 
виконання у повному обсязi зобов’язань ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалi – 
Боржник-4) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №74-МВ/16 вiд 09.11.2016р. 
(надалi – Кредитний договiр-4), у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує
3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;
- Договору поруки №177-П/16 вiд 09.11.2016р. (надалi – Договiр поруки-5), укладеного в забезпечення 
виконання у повному обсязi зобов’язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалi – 



Боржник-5) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №75-МВ/16 вiд 09.11.2016р. 
(надалi – Кредитний договiр-5), у зв’язку з встановлення щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує
3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту;
- Договору поруки №350-П/10 вiд 25.10.2010р. (надалi – Договiр поруки-6), укладеного в забезпечення 
виконання у повному обсязi зобов’язань Боржника-5) перед Банком за Договором про вiдкриття 
кредитної лiнiї №78-МВ/10 вiд 25.10.2010р. (надалi – Кредитний договiр-6), у зв’язку з встановлення 
щомiсячної комiсiї в розмiрi, що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по 
кредиту;
- Договору поруки №167-П/16 вiд 09.11.2016р (надалi – Договiр поруки-7), укладеного в забезпечення 
виконання у повному обсязi зобов’язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) 
(надалi – Боржник-6) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №76-МВ/16 вiд 
09.11.2016р. (надалi – Кредитний договорiв-7), у зв’язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, 
що не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту.
1.2. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, 
Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5, Кредитного договору-6, 
Кредитного договору-7 (надалi – Кредитнi договори), в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться 
збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-якi 
змiни Кредитних договорiв, внаслiдок яких збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, 
строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування 
кредитною лiнiєю/траншем, та/або комiсiйних винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-
яких iнших платежiв, якi Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5, Боржник-6 
(надалi – Боржники) згiдно з Кредитними договорами повиннi сплачувати Банку та за виконання яких 
Товариство поручиться згiдно з договорами поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою 
для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв, i встановлена порука залишиться чинною протягом строку дiї договорiв поруки, а 
Товариство буде вiдповiдати перед Банком у тому ж обсязi, що i Боржники, з урахуванням будь-яких 
майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi Боржникiв за Кредитними договорами. Дана згода є 
безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.
1.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами Договорiв поруки, виконання 
Боржниками своїх обов’язкiв, що виникли/виникнуть на пiдставi Кредитних договорiв з урахуванням 
усiх змiн i доповнень внесених та/або що будуть внесенi до Кредитних договорiв, в тому числi, але не 
виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 
строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/графiки 
сплати комiсiйних винагород та/або встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає 
Банку право стягнути з Боржникiв штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за
Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.
1.4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 
додаткових угод до Договорiв поруки, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати додатковi угоди вiд 
iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов Договорiв поруки та пiдписувати пов’язанi з 
цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.
2.1. Надати згоду на укладення Товариством iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«АЛЬФА-БАНК» (надалi – Банк) додаткової угоди до Договору застави рухомого майна №18/12 вiд 
24.01.2012р. (надалi – Договiр застави), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязi 
зобов’язань ПАТ «УКРАЇНСЬКА IНОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» (ЄДРПОУ 25198262) 
(надалi – Боржник) перед Банком за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №07-МВ/12 вiд 
24.01.2012р. (надалi - Кредитний договiр), у зв’язку з встановленням щомiсячної комiсiї в розмiрi, що 
не перевищує 3% (три вiдсотки) рiчних вiд суми заборгованостi по кредиту. 
2.2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутнiх 
змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної
лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) Кредитної лiнiї, та/або розмiр процентiв за користування 
Кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, 
штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник, згiдно з Кредитним договором повинен
сплачувати Банку, i погодитися з тим, що такi змiни не потребують окремого рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв, щодо заставленого майна, i встановлена застава залишиться чинною протягом строку дiї 
Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету 
застави у повному обсязi, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до Кредитного договору, переважно 
перед iншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою 
строком дiї.
2.3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згiдно з умовами Договору застави, виконання 
Боржником своїх обов’язкiв, що виникли/виникнуть на пiдставi Кредитного договору з урахуванням 
усiх змiн i доповнень внесених та/або що будуть внесенi до Кредитного договору, в тому числi, але не 
виключно, внаслiдок яких змiнюються (в т.ч. збiльшуються) строки/термiни оплати процентiв та/або 
строки/термiни повернення траншiв та/або Кредиту (його частини), та/або строки/термiни/ графiки 



сплати комiсiйних винагород та/або встановлюються/змiнюються зобов’язання невиконання яких дає 
Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за 
Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.
2.4. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначити та змiнювати решту умов 
додаткових угод до Договору застави, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати додатковi угоди вiд 
iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов Договору застави та пiдписувати пов’язанi з 
цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.
Прийняте рiшення по п’ятнадцятому питанню порядку денного:
1. Затвердити укладенi мiж ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) та ПАТ 
«СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:
- Договiр про внесення змiн № 4 вiд 30.09.2016р. до Договору застави вiд 29.03.2012р.;
- Договiр про внесення змiн № 5 вiд 30.09.2016р. до Договору поруки вiд 29.03.2012р.;
- Додаткову угоду № 18 вiд 30.09.2016р. до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 16-В/09 вiд 
25.05.2009р.;
- Договiр про внесення змiн № 7 вiд 30.09.2016р. до Договору застави, посвiдченого Морозовою С.В., 
приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу 25.05.2009р. за реєстровим № 6489;
- Договiр про внесення змiн № 5 вiд 30.09.2016р. до Договору поруки вiд 28.01.2011р.;
- Договiр про внесення змiн № 5 вiд 30.09.2016р. до Договору застави № 01-В/11 вiд 28.01.2011р.
2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких 
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме:
- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) 
граничною сукупною вартiстю кожного зi значних правочинiв до 2 500 млн. грн. (враховуючи всi 
додатковi угоди, що можуть бути укладенi до таких правочинiв протягом дiї таких правочинiв), при 
обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разi його 
тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою 
Товариства) на пiдписання вiд iменi ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) 
правочинiв (тобто договорiв, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартостi.
4. Попередньо надати згоду на укладення Договору про часткове переведення боргу на ПАТ 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 2 500 
млн. грн. за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р., укладеним мiж 
ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» 
(ЄДРПОУ 33947089) та у зв’язку з цим попередньо схвалити внесення змiн у дiючий Договiр про 
вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р.
5. Попередньо схвалити внесення змiн у дiючi Договiр поруки та Договiр застави, що укладенi мiж 
ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за 
Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. щодо забезпечення 
зобов’язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за Договором про вiдкриття 
кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. на загальну суму не бiльше нiж 2 500 млн. грн. 
6. Попередньо схвалити внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укладений мiж ПАТ «СБЕРБАНК» 
(ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за зобов’язаннями 
ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про 
вiдкриття кредитної лiнiї №01-В/11 вiд 28.01.2011р. граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 2 500 
млн. грн.
7. Попередньо схвалити внесення змiн у дiючi Договiр поруки та Договiр застави, укладенi мiж ПАТ 
«СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за 
зобов’язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ 
«СБЕРБАНК» за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. граничною 
сукупною вартiстю не бiльше нiж 2 500 млн. грн.
8. Попередньо схвалити внесення змiн у дiючий Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї №16-В/09 вiд 
25.05.2009р., укладений мiж ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 2 500 
млн. грн.
9. Надати повноваження Наглядовiй радi ПАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» визначати iстотнi умови 
всiх вказаних у питаннi 15 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв договорiв, зокрема Кредитного
договору, Договорiв поруки, Додаткових угод до Договорiв поруки та Договору застави, Договору про 
переведення боргу та iнших договорiв, укладення яких необхiдно для виконання прийнятих згiдно 
питання 15 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв рiшень.
10. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 



Додаткових угод до дiючих Кредитного договору, Договорiв поруки та Договору застави та пiдписати 
пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до них.
Рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного не прийняте.
Прийняте рiшення по сiмнадцятому питанню порядку денного:
1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з 
дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме:
- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед 
Товариством граничною сукупною вартiстю до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому 
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства 
перед особою граничною сукупною вартiстю до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому 
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разi його 
тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою 
Товариства) на пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчнi акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 04071 Україна Київська - м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ 581322, 2002 ПрЦД

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40 

Факс (044) 482-52-14

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

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.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГЕТИЧНА 
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 31810610

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ 263431

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 4944373 

Факс (044) 4944373 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

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".

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчнi акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20064500



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

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 581146

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.04.2011

Міжміський код та телефон (044) 490-57-88 

Факс (044) 490-57-88 

Вид діяльності
професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 
торгiвлi на ондовому ринку

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.
Простi iменнi акцiї та процентнi iменнi облiгацiї перебувають у 
другому рiвнi лiстингу ПАТ "КИЇВСЬКА МIЖНАРОДНА ФОНДОВА 
БIРЖА"

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство 
”АКо"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 31911511

Місцезнаходження
49038 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. 
Ленiнградська, 27/31, оф. 331 

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

А 003427

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.05.1998

Міжміський код та телефон (0562) 31-69-19 

Факс (056) 372-21-40

Вид діяльності аудиторськi послуги

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

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "IНГО Україна"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 16285602

Місцезнаходження 01054 Україна Київська - м. Київ вул. Воровського, 33



Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АГ 569235

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2011

Міжміський код та телефон 0 800 305 553 

Факс (044) 490 2748

Вид діяльності
обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 
наземних транспортних засобiв

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

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство IВI-
Рейтинг"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 33262696

Місцезнаходження 03680 Україна Київська - м. Київ вул., Горького, буд. 172

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

3

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2013

Міжміський код та телефон (044) 362 90 84 

Факс (044) 521 20 15

Вид діяльності послуги визначення кредитного рейтингу

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.

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 20197074

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Андрiя Фабра, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

109

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002

Міжміський код та телефон (056) 3703043

Факс (056) 3703045

Вид діяльності аудиторськi послуги



Опис -



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

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
Акцiя товариства посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо цього акцiонерного товариства. Усi акцiї товариства є iменними. Акцiї товариств 
iснують виключно в бездокументарнiй формi. Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства перебували у другому рiвнi у лiстiнгу фондової
бiржи ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".Протягом звiтного перiоду додаткового випуску акцiй не вiдбувалось.

 

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

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
у випуску

(штук)

Форма
існування та

форма випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Процентна
ставка за

облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати

процентів

Сума
виплаченого
процентного

доходу у
звітному

періоді (грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29.08.2005 215/2/05

Державна комiсiя
з цiнних паперiв

та фондового
ринку

1000 5000
Бездокументарні

іменні
5000000 12.5

вiдповiдно
до

проспекту
емiсiї

622165.98 28.08.2025

Опис У 2005 роцi Компанiя емiтувала 5`000 простих iменних облiгацiй серiї А номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i датою погашення 7 вересня 
2015 року. Виплата вiдсоткiв здiйснюється чотири рази на рiк протягом термiну обiгу облiгацiй. Для виплат звiтного перiоду вiдсоткова ставка 
становила 12.5% рiчних. 
Забезпечення - Випуск облiгацiй Компанiї серiї А забезпечений договором поруки з ВАТ "Українська iнновацiйно - фiнансова компанiя" вiд 23 
червня 2005 року, згiдно якого поручитель зобов’язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй та в повному обсязi вiдповiдати за 



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

 

21.02.2008 188-1/2/08

Державна комiсiя
з цiнних паперiв

та фондового
ринку

1000 120000
Бездокументарні

іменні
120000000 14

вiдповiдно
до

проспекту
емiсiї

12426827.64 26.09.2017

Опис

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 становить 14% рiчних. 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. 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. Розмiр процентної ставки по процентним перiодам (щоквартально) встановлюється за рiшенням 
Наглядової ради. Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства перебували у лiстiнгу фондової бiржи ПАТ "Київська мiжнародна фондова 
бiржа". Протягом звiтного перiоду додаткового випуску облiгацiй не вiдбувалось.

 

23.06.2017 25/2/2017

Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1000 120000
Бездокументарні

іменні
120000000 14

вiдповiдно
до

протоколу
Наглядової

ради

3669211.50 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.

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 
призначення:

1102032 1136864 0 0 1102032 1136864

будівлі та споруди 741811 809679 0 0 741811 809679

машини та 
обладнання

340171 308860 0 0 340171 308860

транспортні 
засоби

19206 17738 0 0 19206 17738

земельні ділянки 74 74 0 0 74 74

інші 770 513 0 0 770 513

2. Невиробничого
призначення:

2276 2222 0 0 2276 2222

будівлі та споруди 1944 1927 0 0 1944 1927

машини та 
обладнання

108 100 0 0 108 100

транспортні 
засоби

18 0 0 0 18 0

земельні ділянки

інвестиційна 
нерухомість

інші 206 195 0 0 206 195

Усього 1104308 1139086 0 0 1104308 1139086

Опис

Iнформацiя про основнi засоби:
Станом на 31.12.2016р.: первiсна вартiсть - 2161257 тис.грн., залишкова вартiсть - 1104308 тис.грн. 
Станом на 31.12.2017р.: первiсна вартiсть - 2340475 тис.грн., залишкова вартiсть - 1139086 тис.грн.
Переоцiнка основних засобiв за звiтний перiод не проводилася. Змiни у структурi основних засобiв, 
методах амортизацiї та дiапазонах строкiв корисного використання основних засобiв у звiтному 
перiодi не вiдбувалися.
Змiни, якi вiдбулися за звiтний перiод у структурi основних засобiв виробничого призначення:
Станом на 31.12.2016 р.: первiсна вартiсть - 2148707 тис.грн., знос - 1046675 тис.грн., залишкова 
вартiсть - 1102032 тис.грн.
Станом на 31.12.2017р.: первiсна вартiсть - 2327732 тис.грн., знос - 1190868 тис.грн., залишкова 
вартiсть - 1136864 тис.грн.
Рiвень зносу основних засобiв станом на 31.12.2016 р. – 48,71 %
Рiвень зносу основних засобiв станом на 31.12.2017 р. – 51,16 %
Основнi засоби пiдприємство використовує у процесi виробництва. У зв'язку з вимогами Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової 
звiтностi за мiжнародними стандартами проведена переоцiнка необоротних активiв Для цiлей 
бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами (Згадно Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби"), облiк вартостi, яка амортизується ведеться за кожним 
об'єктом, що входить до складу окремої групи. 
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується протягом строку корисного використання 
об'єкта, але не менше мiнiмально допустимого строку, передбаченого п. 145.1 ст. 145 Подактового 
кодексу Укараїни, помiсячно. 
Для нарахування амортизацiя основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод нарахування 
амортизацiї. Строк корисного використання ( експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв переглядається
в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд їх використання ( на пiдставi наказу керiвника).



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн) 

657275 648199

Статутний капітал 
(тис. грн.) 

29844 29844

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн) 

29844 29844

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 
перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485 ( з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i Статутним капiталом на кiнець звiтнього 
перiоду становить 627431 тис. грн.

Висновок
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд Статутного капiталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.

грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток

річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 418202 X X

у тому числі:  

ПАТ "Сбербанк Росiї" 25.09.2009 418202 12 01.04.2018

Зобов'язання за цінними паперами X 112782 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним випуском): X 112782 X X

облiгацiї серiї А 19.08.2005 5149 12.5 28.08.2025

облiгацiї серiї В 03.03.2008 0 14 26.09.2017

облiгацiї серiї С 21.08.2017 107633 14 20.03.2022

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 3351 X X

Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов’язання та забезпечення X 486829 X X



Усього зобов’язань та забезпечень X 1021164 X X

Опис: -

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№
з/п

Основний вид
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 (тіс.

грн.)

у відсотках до
всієї

реалізованої
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1
постачання

електроенергiї
не є виробником
електроенергiї

0 0
1569,703
млн.кВтг

2176254 99.5

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№
з/п

Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

1 купована електроенергiя 69

2 оплата працi 13

3 амортизацiя 8

4 iншi 10

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

№
з/п

Дата
прийняття

рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що
прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість

правочинів
(тис.грн)

Вартість
активів

емітента за
даними

останньої
річної

фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
граничної

сукупної вартості
правочинів до

вартості активів
емітента за

даними
останньої річної

фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

1 2 3 4 5 6 7 8

1 11.04.2017
Загальнi збори

акцiонерiв 
2500000 1635035 152.91

Укладання договорiв (вчинення
правочинiв) щодо

встановлення грошових
зобов’язань ПАТ

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
перед ПАТ "СБЕРБАНК"

граничною сукупною вартiстю
кожного зi значних правочинiв

до 2 500 млн. грн. 

12.04.2017



№
з/п

Дата
прийняття

рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що
прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість

правочинів
(тис.грн)

Вартість
активів

емітента за
даними

останньої
річної

фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
граничної

сукупної вартості
правочинів до

вартості активів
емітента за

даними
останньої річної

фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

1 2 3 4 5 6 7 8

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р.
(Протокол вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,

прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись
ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної

господарської дiяльностi, а саме: укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових
зобов’язань ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" перед ПАТ "СБЕРБАНК" граничною сукупною вартiстю кожного зi

значних правочинiв до 2 500 млн. грн. (враховуючи всi додатковi угоди, що можуть бути укладенi до таких правочинiв
протягом дiї таких правочинiв), при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 1 635 035 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними

останньої рiчної звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118 450 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що

проголосували "за" прийняття рiшення – 110 470 365 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти"
прийняття рiшення - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що "бюлетень, визнаний недiйсним" – 67 шт

2 11.04.2017
Загальнi збори

акцiонерiв
2500000 1635035 152.91

Укладення Договору про
часткове переведення боргу на

ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

граничною сукупною вартiстю
не бiльше нiж 2 500 млн. грн.
за Договором про вiдкриття

кредитної лiнiї №24-
В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р.,

укладеним мiж ПАТ
"СБЕРБАНК" та ТОВ "ВС

ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ
УКРАЇНА" та у зв’язку з цим

попередньо схвалити внесення
змiн у дiючий Договiр про

вiдкриття кредитної лiнiї №24-
В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р.

Гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв складає 2 500 000

тис. грн.

12.04.2017

Опис:

Загальними
зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд

11.04.2017р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на укладення Договору про часткове переведення боргу
на ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 2 500 млн. грн. за Договором про
вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р., укладеним мiж ПАТ "СБЕРБАНК" та ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" та у зв’язку з цим попередньо схвалити внесення змiн у дiючий Договiр про вiдкриття

кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 2 500 000 тис. грн.
Вартiсть активiв ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 635 035

тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118 450 053 шт., кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 110 470 365 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що



№
з/п

Дата
прийняття

рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що
прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість

правочинів
(тис.грн)

Вартість
активів

емітента за
даними

останньої
річної

фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
граничної

сукупної вартості
правочинів до

вартості активів
емітента за

даними
останньої річної

фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

1 2 3 4 5 6 7 8

проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що "бюлетень, визнаний недiйсним" –
67 шт.

3 11.04.2017
Загальнi збори

акцiонерiв
2500000 1635035 152.91

Внесення змiн у дiючi Договiр
поруки та Договiр застави, що

укладенi мiж ПАТ
"СБЕРБАНК" та ПАТ

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за Договором про вiдкриття

кредитної лiнiї №24-
В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р.

щодо забезпечення зобов’язань
ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА",
ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО",

ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",

ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за

Договором про вiдкриття
кредитної лiнiї №24-

В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. на
загальну суму не бiльше нiж 2

500 млн. грн. 

12.04.2017

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р.
(Протокол вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення про попереднє схвалення внесення змiн у дiючi Договiр поруки та

Договiр застави, що укладенi мiж ПАТ "СБЕРБАНК" та ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за Договором про
вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. щодо забезпечення зобов’язань ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI

IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО", ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", ПАТ "ЕК
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд 29.03.2012р. на загальну

суму не бiльше нiж 2 500 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть
активiв ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 635 035 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118 450 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що

проголосували "за" прийняття рiшення – 110 470 365 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти"
прийняття рiшення - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що "бюлетень, визнаний недiйсним" – 67 шт.

4 11.04.2017 Загальнi збори
акцiонерiв

2500000 1635035 152.91 Внесення змiн у дiючий
Договiр поруки, укладений мiж

ПАТ "СБЕРБАНК" та ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за зобов’язаннями ПАТ "ЕК

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" перед
ПАТ "СБЕРБАНК за

Договором про вiдкриття
кредитної лiнiї №01-В/11 вiд

28.01.2011р. граничною
сукупною вартiстю не бiльше

12.04.2017



№
з/п

Дата
прийняття

рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що
прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість

правочинів
(тис.грн)

Вартість
активів

емітента за
даними

останньої
річної

фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
граничної

сукупної вартості
правочинів до

вартості активів
емітента за

даними
останньої річної

фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

1 2 3 4 5 6 7 8

нiж 2 500 млн. грн. 

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд
11.04.2017р.) прийнято рiшення про попереднє схвалення внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укладений мiж ПАТ
"СБЕРБАНК" та ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за зобов’язаннями ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" перед ПАТ
"СБЕРБАНК за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №01-В/11 вiд 28.01.2011р. граничною сукупною вартiстю не
бiльше нiж 2 500 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 635 035 тис. грн.Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118 450
053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй,

що проголосували "за" прийняття рiшення – 110 470 365 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що "бюлетень, визнаний недiйсним" – 67 шт.

5 11.04.2017
Загальнi збори

акцiонерiв
2500000 1635035 152.035

Внесення змiн у дiючi Договiр
поруки та Договiр застави,

укладенi мiж ПАТ
"СБЕРБАНК" та ПАТ

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за зобов’язаннями ТОВ "ВС
ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ

УКРАЇНА" перед ПАТ
"СБЕРБАНК" за Договором

про вiдкриття кредитної лiнiї
№24-В/12/29/КЛ вiд

29.03.2012р. граничною
сукупною вартiстю не бiльше
нiж 2 500 млн. грн. Гранична

сукупнiсть вартостi правочинiв
складає 2 500 000 тис. грн.

12.04.2017

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд
11.04.2017р.) прийнято рiшення про попереднє схвалення внесення змiн у дiючi Договiр поруки та Договiр застави,

укладенi мiж ПАТ "СБЕРБАНК" та ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за зобов’язаннями ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI
IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" перед ПАТ "СБЕРБАНК" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №24-В/12/29/КЛ вiд

29.03.2012р. граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 2 500 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв
складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової

звiтностi складає 1 635 035 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118

450 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 110 470
432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 110 470 365 шт., кiлькiсть

голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що "бюлетень,
визнаний недiйсним" – 67 шт. 

6 11.04.2017 Загальнi збори
акцiонерiв

2500000 1635035 152.91 Внесення змiн у дiючий
Договiр про вiдкриття

кредитної лiнiї №16-В/09 вiд
25.05.2009р., укладений мiж
ПАТ "СБЕРБАНК" та ПАТ

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

12.04.2017



№
з/п

Дата
прийняття

рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що
прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість

правочинів
(тис.грн)

Вартість
активів

емітента за
даними

останньої
річної

фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
граничної

сукупної вартості
правочинів до

вартості активів
емітента за

даними
останньої річної

фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

1 2 3 4 5 6 7 8

граничною сукупною вартiстю
не бiльше нiж 2 500 млн. грн. 

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) прийнято
рiшення про попереднє схвалення внесення змiн у дiючий Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї №16-В/09 вiд 25.05.2009р., укладений мiж ПАТ
"СБЕРБАНК" та ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" граничною сукупною вартiстю не бiльше нiж 2 500 млн. грн. Гранична сукупнiсть вартостi

правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 635
035 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi складає
152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118 450 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах

акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 110 470 365 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що "бюлетень, визнаний недiйсним" – 67 шт.

7 11.04.2017
Загальнi збори

акцiонерiв 
2500000 1635035 152.91

Укладення договорiв (вчинення
правочинiв) щодо

встановлення грошових
зобов’язань особи перед
Товариством граничною

сукупною вартiстю до 2 500
млн. грн.

12.04.2017

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд
11.04.2017р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, прийняття рiшень про вчинення
яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року

з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: - укладення договорiв (вчинення
правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 2
500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства; Гранична сукупнiсть

вартостi правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 635 035 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй складає 118 450 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 110 470

432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.

8 11.04.2017
Загальнi збори

акцiонерiв
2500000 1635035 152.91

Укладення договорiв (вчинення
правочинiв) щодо

встановлення грошових
зобов’язаньТовариства перед
особою граничною сукупною
вартiстю до 2 500 млн. грн.,

12.04.2017

Опис:

Загальними зборами
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.)

прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з

дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме:
- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язаньТовариства перед особою

граничною сукупною вартiстю до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою
Товариства; Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ



№
з/п

Дата
прийняття

рішення

Найменування
уповноваженого

органу, що
прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість

правочинів
(тис.грн)

Вартість
активів

емітента за
даними

останньої
річної

фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
граничної

сукупної вартості
правочинів до

вартості активів
емітента за

даними
останньої річної

фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої

інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

1 2 3 4 5 6 7 8

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 635 035 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
звiтностi складає 152,91%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 118 450 053 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що

проголосували "за" прийняття рiшення – 110 470 432 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти"
прийняття рiшення - 0 шт.



XIII. 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 5000000.00 порука

Вiдкрите
акцiонерне
товариство
"Українська
iновацiйно-
фiнансова
компанiя”

25198262 5000000.00

Опис

Емiтентом укладено Договiр про забезпечення випуску облiгацiй ВАТ 
“Кiровоградобленерго” вiд 23.06.2005р., який передбачає укладення власниками облiгацiй 
Договору поруки з поручителем - Вiдкритим акцiонерним товариством “Українська 
iновацiйно-фiнансова компанiя”. Згiдно з цим договором ВАТ “Українська iновацiйно-
фiнансова компанiя” зобов’язується здiйснювати забезпечення випуску облiгацiй, якi 
укладуть вiдповiдний договiр, а саме: виплату вiдсоткового доходу за облiгацiями у порядку 
та строки, визначенi в Iнформацiї про випуск облiгацiй; виплату номiнальної вартостi 
облiгацiй при їх погашеннi у порядку, визначеному в в Iнформацiї про випуск облiгацiй; 
виплату вартостi облiгацiй при їх викупi у порядку та строки, визначенi в Iнформацiї про 
випуск облiгацiй.

21.02.2008 188-1/2/08 120000000.00 порука

Вiдкрите
акцiонерне

товариство “Готель
“Прем’єр Палац” 

21660999 120000000

Опис

Емiтентом укладено Договiр поруки з Вiдкритим акцiонерним товариством “Готель 
“Прем’єр Палац” вiд 25.12.2007р. про забезпечення випуску облiгацiй ВАТ 
“Кiровоградобленерго”, який передбачає укладення договорiв поруки мiж власниками 
облiгацiй та ВАТ Готель “Прем’єр Палац”, якi укладуть вiдповiдний договiр, а саме: виплату 
вiдсоткового доходу за облiгацiями у порядку та строки, визначенi у Проспектi емiсiї 
облiгацiй; виплату номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi у порядку, визначеному в
Проспектi емiсiї облiгацiй; виплату вартостi облiгацiй при їх викупi у порядку та строки, 
визначенi у Проспектi емiсiї облiгацiй.

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).



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

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії
Вид інформації

1 2 3

11.04.2017 12.04.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента

11.04.2017 12.04.2017
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів

12.05.2017 13.05.2017
Відомості про зміну типу акціонерного

товариства

17.07.2017 18.07.2017
Відомості про факти лістингу/делістингу

цінних паперів на фондовій біржі

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - фізичної 
особи)

20197074

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

вул. Андрiя Фабра, буд. 4, м. Днiпро, Днiпропетровська обл., 49000

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України

2868 23.04.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів**

401 П 000088 01.12.2021 року

Номер та дата видачі свідоцтва про 
відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України

0518

Звітний період, за який проведений аудит 
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора*** із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 35 до цiєї
фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть Компанiї, як i дiяльнiсть iнших

компанiй в Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у
найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної
невизначеностi, що спостерiгається в Українi. Ми не вносимо
подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.

Номер та дата договору на проведення аудиту
13/06

09.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту
09.01.2018
25.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту) 25.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн



* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - фізичної 
особи)

20197074

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Андрiя Фабра (колишня
– Сєрова), 4 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України

2868 23.04.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів**

401 П 000088 до 31.12.2019р.

Номер та дата видачі свідоцтва про 
відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України

109
23.04.2002

Звітний період, за який проведений аудит 
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора*** із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 35 до цiєї
фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть Компанiї, як i дiяльнiсть iнших

компанiй в Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у
найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної
невизначеностi, що спостерiгається в Українi. Ми не вносимо
подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.

Номер та дата договору на проведення аудиту
-

27.04.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту
27.04.2018
27.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту) 27.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

Текст аудиторського висновку (звіту)

Звiт незалежного аудитора
Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства "Кiровоградобленерго"
та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Кiровоградобленерго", («Компанiя»), що 
складається з:
•балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, 
•звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i
•примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, 
фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 
грудня 2017 року, її фiнансовi результати та грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 



Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Вартiсть основних засобiв
Як зазначено у Примiтцi 8 до цiєї фiнансової звiтностi, у вiдповiдностi з вимогами МСБО 16 “Основнi засоби”, 
Компанiя прийняла модель переоцiнки для оцiнки своїх основних засобiв, що вимагає проведення переоцiнок iз 
достатньою регулярнiстю таким чином, щоб балансова вартiсть основних засобiв станом на звiтну дату суттєво не 
вiдрiзнялась вiд їхньої справедливої вартостi. Останню переоцiнку основних засобiв Компанiєю було проведено 
станом на 1 липня 2012 року. Iстотнi економiчнi змiни, якi вiдбулися пiсля цiєї дати, є показниками потенцiйних 
суттєвих змiн у справедливiй вартостi основних засобiв. За умов вiдсутностi поточної незалежної переоцiнки, ми не 
мали змоги отримати достатнi та належнi аудиторськi докази щодо впливу цього питання на основнi засоби та 
капiтальнi iнвестицiї Компанiї балансовою вартiстю 1`150`576 тисяч гривень станом на 31 грудня 2017 року та 
1`116`604 тисяч гривень станом на 31 грудня 2016 року, а також вiдповiдного впливу на резерв переоцiнки та 
вiдстроченi податковi зобов’язання станом на цi дати, витрати по зносу та амортизацiї, та витрати з податку на 
прибуток за роки, якi закiнчилися цими датами. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в 
будь-яких коригуваннях цих сум у данiй фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк. 
Запаси
У зв’язку з тим, що нас було призначено аудиторами пiсля 31 грудня 2017 року, ми не мали змоги спостерiгати за 
iнвентаризацiєю запасiв, що вiдображено у сумi 33`154 тисяч гривень у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2017 
року та у сумi 28`830 станом на 31 грудня 2016 року. Ми не змогли впевнитися в наявностi та кiлькостi запасiв, 
утримуваних на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк за 
допомогою альтернативних процедур. У зв’язку з цим ми не змогли визначити, чи iснує 

потреба в будь-яких коригуваннях запасiв, вiдображених чи невiдображених в облiку, а також елементiв, що входять до
складу звiту про сукупнi доходи, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв.
Залишки на початок року
Аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, проводив iнший аудитор, який надав 
немодифiковану думку щодо цiєї фiнансової звiтностi. Ми не мали можливостi ознайомитись з робочими документами
попереднього аудитора для отримання доказiв щодо залишкiв на початок року у вiдповiдностi з вимогами МСА 510 
“Першi завдання з аудиту – залишки на початок перiоду”. Ми не змогли отримали аудиторськi докази у достатньому 
обсязi щодо залишкiв на початок 2017 року за допомогою альтернативних процедур. Оскiльки данi на початок перiоду 
впливають на визначення результатiв операцiй, ми не мали змоги визначити, чи потрiбнi коригування результатiв 
операцiй та суми накопиченого нерозподiленого прибутку на початок перiоду. Наша думка щодо фiнансової звiтностi 
за поточний перiод модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного 
перiоду i вiдповiдних показникiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 
стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є 
незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних 
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 
фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 
вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки iз застереженням.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 35 до цiєї фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть Компанiї, як i 
дiяльнiсть iнших компанiй в Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу 
полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi. Ми не вносимо подальших застережень до 
нашої думки щодо цього аспекту.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого 
аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової 
звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань.
Повнота i своєчаснiсть визнання виручки вiд основної дiяльностi
Основною дiяльнiстю Компанiї є постачання електроенергiї фiзичним та юридичним особам. В рамках здiйснення 
даної дiяльностi Компанiя укладає договори поставки електроенергiї i надання супутнiх послуг з контрагентами i 
щомiсяця вiдображає фiзичнi обсяги реалiзованої електроенергiї на пiдставi даних облiку приладiв, пiдписуючи 
вiдповiднi акти зi споживачами юридичними особами, або здiйснюючи перiодичний обхiд та контроль даних облiку 
споживачiв фiзичних осiб. При цьому дати контролю i звiрки показань можуть вiдрiзнятися, що потенцiйно може 
привести до вiдображення вiдпущених обсягiв електроенергiї не в вiдповiдному перiодi.
Дивiться Примiтку 27 супровiдної фiнансової звiтностi.

Опис аудиторських процедур, що виконувались:
• Ми провели перерахунок фактичних обсягiв реалiзованої електроенергiї за рiк по кожнiй категорiї споживачiв 
юридичних i фiзичних осiб, застосувавши до кожної категорiї розмiр середньорiчного вiдпускного тарифу;
• Ми обговорили з керiвництвом iснуючу систему внутрiшнього контролю облiку реалiзацiї електроенергiї за 



категорiями споживачiв;
• Ми перевiрили коригування Компанiї стосовно переносу обсягiв реалiзованої електроенергiї, якi вiдносяться до 
грудня з реалiзацiї сiчня 2018 року;
• Ми вибiрково переглянули первиннi документи реалiзацiї за сiчень 2018 року на предмет виявлення сум, що належать
до операцiй 2017 року.
Операцiї з пов’язаними сторонами
Компанiя контролюється холдингом, до якого входять i iншi енергопостачальнi компанiї, якi можуть здiйснювати 
суттєвi операцiї як мiж собою, так i з холдинговою компанiєю. Вiдповiдно, повнота вiдображення операцiй в 
фiнансової звiтностi та їх оцiнка мають вагоме значення при проведеннi нами аудиту фiнансової звiтностi поточного 
перiоду.
Дивiться Примiтку 36 супровiдної фiнансової звiтностi.
Опис аудиторських процедур, що виконувались:
• Ми отримали вiд керiвництва Компанiї лист пiдтвердження пов’язаних сторiн та провели аналiз отриманого перелiку 
на повноту включення усiх компанiй, якi можуть бути визнаними пов’язаними сторонами.
• Ми провели аналiз операцiй, вiдображених в бухгалтерському облiку, на предмет наявностi операцiй з компанiями i 
особами, розкритими керiвництвом як пов'язанi, i зiставили з даними, наведеними в розкриттях до фiнансової 
звiтностi.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка 
мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв, але не мiстить фiнансової звiтностi за 2017 рiк та нашого звiту 
аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким 
рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при 
цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими 
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. 
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, 
ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання що стосуються 
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 
Компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики,а також отримуємо аудиторськi докази, що є 
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 
контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв
iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи 
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї 
продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 



якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити 
Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
• оцiнюємо загальне подання, структури та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи 
показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного 
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки 
заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 
можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Аудит здiйснювався пiд управлiнням керiвника вiддiлу аудиту Бивалої Тетяни Володимирiвни.
Керiвник вiддiлу аудиту

Бивала Т. В.
Сертифiкат аудитора № 007265, Серiя А, виданий 19 липня 2005 року, чинний до 19 липня 2020 року
За i вiд iменi фiрми ТОВ «БДО»
Директор 

Балченко С. О.
Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, виданий 01 сiчня 1994 року, чинний до 04 сiчня 2019 року
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО", iдентифiкацiйний код 20197074, зареєстроване 25 листопада 1997 
року Виконавчим комiтетом Кiровської районної Ради м. Днiпропетровська, розпорядженням № 254-ТВ, номер запису 
про включення до Єдиного державного реєстру 1 224 105 0008 007223, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної 
особи серiя А01 № 054327.
Адреса: 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Андрiя Фабра, буд. 4, тел. (056) 370-30-44.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2868 вiд 23.04.2002 року. Рiшенням АПУ вiд 
01.12.2016 року № 334/3 термiн дiї свiдоцтва продовжено до 01.12.2021 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 
учасникiв ринку цiнних паперiв № П 000088, реєстрацiйний номер свiдоцтва: 401, термiн дiї свiдоцтва подовжено до 
01.12.2021 року
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0518, чинне до 31.12.2019 року.

25 квiтня 2018 року
м. Київ, Україна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2017 1 0

2 2016 2 1

3 2015 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): - Ні

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

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): Голосування вiдбувалось виключно iз застосуванням бюлетенiв 
для голосування. Голосування з приводу обрання персонального складу органiв 
Товариства здiйснювалось iз застосуванням бюлетенiв для кумулятивного 
голосування. 

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): Про схвалення/надання згоди на укладення договорiв з ПАТ 
«АЛЬФА-БАНК». Прийняття рiшення щодо погодження внесення змiн у дiючi 
Договори, що укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК». 

Так

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити) -

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 7

членів наглядової ради - акціонерів 7

членів наглядової ради - представників акціонерів

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інше (запишить) Всi Члени Наглядової ради
вiдповiдають критерiям



професiйної належностi, а також
наявностi знань та освiти,

професiйних навичок,
функцiональної компетенцiї,

досвiду та iнших характеристик,
необхiдних для виконання
обов’язкiв, передбачених

законодавством України, Статутом
Товариства та Положенням про

Наглядову раду.

Всi Члени Наглядової ради вiдповiдають критерiям професiйної належностi, а також наявностi 
знань та освiти, професiйних навичок, функцiональної компетенцiї, досвiду та iнших 
характеристик, необхiдних для виконання обов’язкiв, передбачених законодавством України, 
Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

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

77

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

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) 
У складi Наглядової ради комiтетiв

не створено.

Інші (запишіть) -

-

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) 
Винагорода складається з

посадового окладу вiдповiдно до
штатного розкладу. 



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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): Вiдповiдно до Положення про наглядову раду Товариства: Члени 
Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям професiйної належностi та 
вiдповiдностi власним посадам. Членами Наглядової ради не можуть бути: народнi
депутати України,члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та 
мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, 
вiйськовослужбовцi, посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, 
внутрiшнiх справ, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли вони виконують 
функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси
держави або територiальної громади в Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй комiсiї; • 
особи, яким суд заборонив займатись видом дiяльностi, яким займається й 
Товариство; • особи, якi мають не зняту або непогашену судимiсть за злочини 
проти власностi, службовi чи господарськi злочини. Члени Наглядової ради не 
мають права розголошувати комерцiйну таємницю або iншу конфiденцiйну 
iнформацiю, що стосується дiяльностi Товариства, крiм випадкiв, передбачених 
чинним законодавством України. Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами термiном на 3 (три) роки. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється 
виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може 
обиратися членом Наглядової ради неодноразово. Акцiонер може мати 
необмежену кiлькiсть представникiв в Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi 
представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером.

X

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

Так Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні)

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;



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

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

Загальні
збори

акціонерів 

Наглядова
рада 

Виконавчий
орган 

Не належить
до компетенції

жодного
органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X



Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): 
Положення Про райони

електричних мереж.

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

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР
про ринок цінних

паперів 

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщується

на власній
інтернет-
сторінці

акціонерного
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так

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

Ні Так Так Так Так

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні Так Так Так Так

Статут та внутрішні 
документи 

Ні Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Ні Ні Так Так Так

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

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

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X



Виконавчий орган X

Інше (запишіть) -

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

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) 

Наявность досвiду у наданнi
аудиторського висновку щодо

фiнансової звiтностi, складеної за
мiжнародними стандартами

фiнансової звiтностi.

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

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть)
Незалежним аудитором проведено

аудит фiнансової звiтностi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

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

Інше (запишіть) Вiдповiдно до Статуту.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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



Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): Основна господарська дiяльнiсть емiтента зосереджена на 
територiї України. У ходi поточної господарської дiяльностi пiд час змiн в полiтицi
та дiловому середовищi, напруженої громадсько-полiтичної ситуацiї в суспiльствi, 
в умовах реформування виробничих та економiчних вiдносин в електроенергетицi 
України залучення iнвестицiй можливе. 

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

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

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс 
корпоративного управлiння не приймався. 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння не приймався.



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2018 | 01 | 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

3165

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса
25015, Кiровоградська область, м.

Кропивницький, Студентский 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 31.12.2017 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 752 679 0

первісна вартість 1001 5223 6008 0

накопичена амортизація 1002 4471 5329 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 12296 11490 0

Основні засоби: 1010 1104308 1139086 0

первісна вартість 1011 2161257 2340475 0

знос 1012 1056949 1201389 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0



первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

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

1030 109904 109820 0

інші фінансові інвестиції 1035 32065 30262 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3483 3129 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 1262808 1294466 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 28830 33154 0

Виробничі запаси 1101 28830 33154 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 98787 110815 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 3826 39324 0

з бюджетом 1135 4029 7625 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 4025 7591 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 165911 161281 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 70086 27435 0

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 0 0 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0



Інші оборотні активи 1190 604 4339 0

Усього за розділом II 1195 372073 383973 0

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

1200 0 0 0

Баланс 1300 1634881 1678439 0

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 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 300131 230555 0

Додатковий капітал 1410 102060 102060 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 4481 4481 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 211683 290335 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 648199 657275 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 88719 76069 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

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

1531 0 0 0

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

1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду)

1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 88719 76069 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 430081 418202 0

Векселі видані 1605 0 9000 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 3730 22524 0

за розрахунками з бюджетом 1620 10534 3351 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 2005 3140 0

за розрахунками з оплати праці 1630 8094 11644 0

за одержаними авансами 1635 150255 204631 0

за розрахунками з учасниками 1640 83326 30469 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 39918 44749 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 170020 206385 0

Усього за розділом IІІ 1695 897963 945095 0

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

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 0 0 0

Баланс 1900 1634881 1678439 0

Примітки
Звiт складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв

фiнансової звiтностi.

Керівник Серпокрилов Вiктор Миколайович

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiєвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2018 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за ЄДРПОУ 23226362

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 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 2278546 1859945

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2050 ( 2136557 ) ( 1760971 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
 прибуток 2090 141989 98974

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

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

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 0 0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 56806 ) ( 52501 )

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 2180 ( 18509 ) ( 54775 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )



Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 66674 0

 збиток 2195 ( 0 ) ( 8302 )

Дохід від участі в капіталі 2200 17 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 0 6867

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 63610 ) ( 64870 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 101 ) ( 21 )

Інші витрати 2270 ( 1798 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 1182 0

 збиток 2295 ( 0 ) ( 66326 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 11690 11964

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 12872 0

 збиток 2355 ( 0 ) ( 54362 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -4629 10022

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -4629 10022

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 -833 1803

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -3796 8219

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9076 -46143

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 127767 111612

Витрати на оплату праці 2505 281876 260516

Відрахування на соціальні заходи 2510 60168 55617

Амортизація 2515 149509 142381

Інші операційні витрати 2520 62309 64040

Разом 2550 681629 634166



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 0.10783 -0.45538

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0.10783 -0.45538

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Звiт складено вiдповiдно до мiжнародних стандартiв

фiнансової звiтностi

Керівник Серпокрилов Вiктор Миколайович

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2018 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за ЄДРПОУ 23226362

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 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 2550158 2040737

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 140 106

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 245550 180299

Надходження від повернення авансів 3020 42 68

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 2435 3049

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 5821 6224

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 36841 38505

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1983080 ) ( 1596330 )

Праці 3105 ( 222156 ) ( 198983 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 59052 ) ( 54399 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 164352 ) ( 117784 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів

3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 47050 ) ( 4497 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 4433 ) ( 6724 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )



Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 50035 ) ( 49694 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 310829 240577

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 2235 34680

необоротних активів 3205 1699 0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 1384

дивідендів 3220 0 1100

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 8 32

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0 ) ( 18650 )

необоротних активів 3260 ( 246731 ) ( 183889 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 120 ) ( 19 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -242789 -165343

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 16052 46453

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 24938 19360

Сплату дивідендів 3355 ( 52847 ) ( 45263 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 48938 ) ( 48068 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 10 ) ( 125 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -110691 -66363



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -42651 8871

Залишок коштів на початок року 3405 70086 61214

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 1

Залишок коштів на кінець року 3415 27435 70086

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим методом.

Керівник Серпокрилов Вiктор Миколайович

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2018 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за ЄДРПОУ 23226362

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 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 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505 X 0 X

збільшення (зменшення) 
забезпечень

3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць

3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі

3521 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій

3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів

3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 

3553 0 0 0 0



продукцію, товари, роботи, 
послуги

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів

3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної 
діяльності

3570 0 0 0 0

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

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування

3563 0 0 0 0

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

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів

3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань

3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 0 X 0



Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності

3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві

3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві

3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності

3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період

3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -

Керівник -

Головний бухгалтер -



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
за ЄДРПОУ 23226362

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 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 0 0 648199

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 29844 300131 102060 4481 211683 0 0 648199

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100 0 0 0 0 12872 0 0 12872

Інший сукупний
дохід за звітний 
період

4110 0 -3796 0 0 0 0 0 -3796



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
фінансових 
інструментів

4112 0 -3796 0 0 0 0 0 -3796

Накопичені 
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого 
сукупного доходу
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний 
дохід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл 
прибутку:
Виплати 
власникам 
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного 
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
створення 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0



спеціальних 
(цільових) 
фондів

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески 
учасників:
Внески до 
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в 
капіталі

4290 0 -65780 0 0 65780 0 0 0

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої
частки в 
дочірньому 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0



підприємстві

Разом змін у 
капіталі

4295 0 -69576 0 0 78652 0 0 9076

Залишок на 
кінець року

4300 29844 230555 102060 4481 290335 0 0 657275

Примітки -

Керівник Серпокрилов вiктор Миколайович

Головний бухгалтер Довгаль Наталiя Валерiївна



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

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi
1.Загальна iнформацiя
Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградобленерго" (далi – "Компанiя" або 
"Кiровоградобленерго") зареєстроване згiдно з чинним законодавством України. Спочатку 
Компанiя була створена як державне пiдприємство i стала вiдкритим акцiонерним товариством 
вiдповiдно до законодавства України згiдно з Наказом Президента України № 282 "Про структурну
перебудову в електроенергетичному комплексi України" вiд 4 квiтня 1995 року i з Наказом № 140 
Мiнiстерства енергетики i електрифiкацiї України вiд 1 серпня 1995 року. У квiтнi 2001 року 
Фондом державного майна України проведено тендер з продажу контрольного пакету акцiй 
Компанiї. В результатi тендеру основним акцiонером Компанiї став приватний iнвестор. В травнi 
2017 року було змiнено тип товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство.
Основною дiяльнiстю Компанiї є 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, 15, м. Кропивницький, Кiровоградська обл., 
25015, Україна.
2.Основи пiдготовки фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi ("МСФЗ"). 
З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, згiдно 
з вимогами українського законодавства компанiєю було застосовано форми фiнансової звiтностi, 
затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73.
Основа складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, 
за винятком основних засобiв i фiнансових активiв, доступних для продажу, якi оцiнюються за 
переоцiненою та справедливої вартiстю, вiдповiдно.
У фiнансової звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод.
Функцiональна валюта та валюта звiтностi
Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. 
Уся фiнансова iнформацiя, представлена в Українських гривнях, округлюється до найближчої 
тисячi, якщо не зазначене iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй 
валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення 
операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у 
функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi 
вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод.
Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому
На дату затвердження окремої фiнансової звiтностi українська економiка знаходиться в затяжнiй 
кризi, ускладненому вiйськовим конфлiктом на сходi України i невизнаним вiддiленням 
Автономної республiки Крим. Уряд України не полишає спроб проведення комплексних 
структурних реформ, якi мають на метi усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних 
фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, удосконалення судової системи, тощо та, в 
кiнцевому пiдсумку, створення умов для економiчного зростання в країнi. Слабкiсть нацiональної 
валюти по вiдношенню до основних iноземних валют, у поєднаннi з обмеженнями на проведення 
мiжнародних розрахункiв та негативним зовнiшньо-торгiвельним балансом, значна залежнiсть 
фiнансової системи країни вiд забезпечення безперервностi її пiдтримки з боку МВФ та iнших 



мiжнародних установ, умовою для якого є продовження урядом курсу вищезгаданих реформ, 
низький рiвень внутрiшнього попиту та споживання, а також волатильнiсть зовнiшнiх товарних 
ринкiв традицiйного українського експорту та iнфляцiя створюють ключовi ризики для стабiлiзацiї
операцiйного середовища в Українi у найближчому майбутньому. Керiвництво стежить за станом 
розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних 
наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй у полiтичних, 
макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати на 
фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї у такий спосiб, що наразi не може бути 
визначений.
3.Основнi положення облiкової полiтики
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до усiх перiодiв, поданих у цiй 
фiнансовiй звiтностi.
3.1.Облiк iнфляцiї
До 2001 року Україна розглядалася як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. Для вiдповiдностi 
вимогам МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у фiнансовiй звiтностi повиннi 
були використовуватися суми, вираженi в одиницi вимiру, що дiяла на звiтну дату. Починаючи з 1 
сiчня 2001 року, Україна бiльше не розглядається як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. Суми, 
вираженi в одиницi вимiру, яка дiяла на кiнець 2000 року, були використанi як основа для 
вiдображення балансової вартостi у фiнансових звiтностях наступних перiодiв. У даному звiтi 
коефiцiєнти перерахунку застосованi до Статутного капiталу Компанiї. Результат впливу 
гiперiнфляцiї включено до складу додаткового капiталу (Примiтка 18).

3. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
3.2.Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних 
вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Компанiї за первiсною вартiстю
(собiвартiстю), коли вони стають придатними для використання у визначений спосiб. 
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, мiстять лiцензiї на програмне забезпечення. 
Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на 
придбання i впровадження цього програмного забезпечення.
Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується метод прямолiнiйного нарахування 
амортизацiї протягом термiну корисного використання. Термiн корисної експлуатацiї 
нематерiальних активiв складає до 10 рокiв амортизується протягом очiкуваного термiну корисного
використання, який не перевищує 10 рокiв, лiцензiї протягом термiну дiї. Незавершене капiтальнi 
iнвестицiї мiстить витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням нематерiальних активiв та не 
амортизуються до моменту, коли нематерiальнi активи доведенi до стану, придатного до 
використання.
3.3.Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю, за вирахуванням амортизацiї 
та накопичених збиткiв вiд знецiнення, в разi їхньої наявностi. 
Оцiнка основних засобiв здiйснюється з достатньою регулярнiстю для того, щоб справедлива 
вартiсть переоцiненого активу суттєво не вiдрiзнялася вiд його балансової вартостi. Прирiст 
вартостi вiд переоцiнки вiдображається у складi iншого сукупного доходу i вiдноситься на 
збiльшення капiталу у дооцiнках, що входить до складу власного капiталу, за винятком тiєї його 
частини, яка вiдновлює збиток вiд переоцiнки цього ж активу, визнаний внаслiдок ранiше 
проведеної переоцiнки у складi прибутку або збитку. Збиток вiд переоцiнки визнається у звiтi про 
фiнансовi результати, за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну 
переоцiнку за того ж активу, ранiше визнану у складi капiталу у дооцiнках. Накопичена 
амортизацiя на дату переоцiнки за групами "Будiвлi" та "Передавальнi пристрої" виключається з 
одночасним зменшенням валової балансової вартостi активу, i потiм чиста сума дооцiнюється до 
переоцiненої вартостi активу. Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, 
та амортизацiєю, нарахованою на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з 



капiталу у дооцiнках до нерозподiленого прибутку. 
Об'єкти основних засобiв знiмаються з облiку при їх вибуттi або у випадку, якщо вiд їх подальшого
використання не очiкується отримання економiчних вигод. Прибуток або збиток вiд вибуття активу
(розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю 
активу), включається до звiту про фiнансовi результати у перiодi, в якому визнання активу 
припиняється. Пiсля вибуття активу залишковий капiтал у дооцiнках такого активу 
перекласифiкується до нерозподiленого прибутку.
Незавершене будiвництво мiстить витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням основних 
засобiв, включаючи вiдповiднi змiннi накладнi витрати, понесенi в результатi будiвництва.
Якщо об'єкти основних засобiв мiстять основнi частини, що мають рiзнi термiни корисного 
використання, цi частини враховуються як окремi об'єкти основних засобiв.
Згiдно з Державним Актом Компанiя має право на постiйне користування землею, на якiй вона 
розташована, i сплачує податок на землю, який щорiчно розраховується державою виходячи iз 
загальної площi та використання землi. 
Витрати на капiталiзацiю мiстять основнi витрати на модернiзацiю та замiну основних засобiв, що 
продовжують строк корисної експлуатацiї активiв або збiльшують їхню здатнiсть генерувати дохiд.
Витрати на ремонт та обслуговування, що не вiдповiдають зазначеним критерiям капiталiзацiї, 
вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Компанiя капiталiзує витрати на позики, що мають безпосереднє вiдношення до придбання, 
будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частину вартостi цього активу.
Знос вiдображається у звiтi про фiнансовi результати i нараховується на основi прямолiнiйного 
методу з використанням норм зносу, що визначаються , зважаючи на передбачуваний термiн 
служби кожної одиницi основних засобiв. Знос придбаних активiв та активiв, створених за рахунок
власних коштiв, починається з моменту, коли вiдповiдний актив був введений в експлуатацiю. 
Для розрахунку зносу використовуються наступнi очiкуванi строки корисного використання:
Групи основних засобiв Термiн корисного використання
Будiвлi До 100 рокiв
Передавальне обладнання 25-40 рокiв
Офiсне обладнання 3-10 рокiв
Транспортнi засоби 6-10 рокiв
Iншi 3-30 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв Компанiї оцiнена як нульова, тому що Компанiя 
використовуватиме активи до кiнця їхнього фiзичного iснування.
3.Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
3.4.Зменшення корисностi не фiнансових активiв
Одиницею, яка генерує грошовi кошти є вся сукупнiсть всiх активiв Компанiї. На кожну звiтну 
дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки 
iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, 
Компанiя оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу 
- це бiльша з наступних величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi 
потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i вартостi використання активу. Сума очiкуваного 
вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, якi не генерують 
надходження грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються 
iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму 
очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до 
вартостi вiдшкодування. Пiд час оцiнки вартостi використання, майбутнi грошовi потоки 
дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову 
оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi активу. Збитки вiд зменшення корисностi 
визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод в складi тих категорiй витрат, якi 
вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася або зменшенням залишку капiталу по 
дооцiнцi основних засобiв, якщо ранiше такий об’єкт було дооцiнено.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд 
зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується 



сума вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки у 
тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми 
очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. 
У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до суми очiкуваного 
вiдшкодування. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням 
амортизацiї), за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попереднi роки не був визнаний 
збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про фiнансовi 
результати за перiод. Пiсля такої змiни вартостi майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються 
таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням 
залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
3.5. Визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї мiстять грошовi кошти i еквiваленти грошових 
коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики. Облiкова полiтика 
щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток. Компанiя 
визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки 
тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та 
зобов'язання визнаються на дату виконання контракту.
Згiдно з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", фiнансовi активи класифiкуються 
у такi чотири категорiї: фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки 
як прибутку або збитку; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до 
погашення, i фiнансовi активи, доступнi для продажу. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання 
спочатку признаються за справедливою вартiстю. Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням 
або випуском фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових 
зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно 
збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань 
при первинному визнаннi. Витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових 
активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або
збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки.
Фiнансовi активи
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це 
дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю наприкiнцi кожного фiнансового 
року. 
Фiнансовi активи, економiчнi вигоди вiд використання яких очiкуються протягом 12 мiсяцiв з дати 
придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та вiдображаються у складi 
оборотних активiв. Фiнансовi активи, економiчнi вигоди вiд використання яких очiкуються 
протягом бiльш нiж 12 мiсяцiв з дати придбання або з дати балансу, визнаються довгостроковими 
та вiдображаються у складi необоротних активiв.
Фiнансовi зобов'язання, термiн сплати яких очiкується протягом 12 мiсяцiв з дати придбання або з 
дати балансу, визнаються короткостроковими та вiдображаються у складi поточних зобов'язань. 
Фiнансовi зобов'язання, термiн сплати яких очiкується протягом бiльш нiж 12 мiсяцiв з дати 
придбання або з дати балансу, вiдображаються у складi довгострокових зобов'язань.
Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив є фiнансовим активом, який переоцiнюється за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля 
первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток 
або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або 
продаж на основi їхньої справедливої вартостi вiдповiдно до прийнятого управлiння ризиками або 
iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до 
здiйснення операцiї, визнаються у прибутках або збитках у мiру виникнення. Фiнансовi активи, якi
переоцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, 
оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються у прибутках або збитках.
У Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та
збитки.



3.Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
3.5.Визнання фiнансових iнструментiв (продовження)
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами 
або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля 
первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з 
використанням метода ефективного вiдсотка за вирахуванням резерву пiд знецiнення. 
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при 
придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, i витрати 
по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у 
фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахуваннi амортизацiї, визнаються у звiтi про фiнансовi 
результати за перiод.
При первiсному визнаннi позики виданi облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, 
яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони 
iстотно вiдрiзняються вiд процентної ставки за виданою позикою. Виданi позики оцiнюються за 
амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж 
справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до
отримання протягом строку, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з 
урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, та будь-якого дисконту або 
премiї при погашеннi.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi 
iнструменти класифiкуються як утримуванi до погашення. Утримуванi до погашення фiнансовi 
активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з 
проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, утримуванi до погашення, 
оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка, за 
вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. 
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Компанiя не мала фiнансових активiв, якi утримуються до 
погашення.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Доступнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в
цю категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного 
визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. 
Нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному
прибутку, визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi з
iнвестицiй, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як процентний дохiд або витрата, з 
використанням метода ефективного вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi
про фiнансовi результати за статтею "Дивiденди отриманi" в момент отримання прав на них.
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв у дану категорiю Компанiєю вiдносяться фiнансовi активи 
у виглядi iнвестицiйних сертифiкатiв та акцiй.
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї 
переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi такi 
критерiї: (i) вiднесення до цiєї категорiї виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть у методах 
облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання вiдповiдного 
прибутку або збитку; (ii) зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими
здiйснюється i результати за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до 
полiтики управлiння ризиками; (iii) фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний 
iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi або до категорiї фiнансових 
зобов’язань, якi облiковуються за амортизацiйною вартiстю.
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути



вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Фiнансовi зобов'язання, якi облiковуються за амортизацiйною вартiстю
Торговельна кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi 
спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю 
з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, що забезпечує 
той факт, що будь-якi процентнi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну 
ставку у складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У цьому випадку процентнi витрати 
включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а
також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються 
непогашеними.
3.Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
3.6.Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового 
активу або групи фiнансових активiв зменшується.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд зменшення корисностi позик та 
дебiторської заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, сума збитку 
оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних 
майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), 
дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто ефективною 
ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути 
знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про 
фiнансовi результати за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо по кожному 
фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi по фiнансових активах, якi 
окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi 
по окремо оцiненому фiнансовому активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив 
включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i 
ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. 
Активи, що оцiнюються на предмет зменшення корисностi iндивiдуально, i за якими виникає або 
продовжує мати мiсце збиток вiд зменшення корисностi, не включаються до сукупної оцiнки на 
предмет зменшення корисностi.
Якщо у наступний перiод сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i таке зменшення 
може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбулася пiсля того, як було визнано зменшення 
корисностi, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше 
вiдновлення збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про фiнансовi результати за перiод
у такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього 
активу на дату вiдновлення.
Щодо дебiторської заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення у тому випадку, якщо iснує 
об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових
труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов 
поставки. Резерв сумнiвних боргiв створюється вiдносно усiх типiв дебiторської заборгованостi, у 
тому числi на аванси виданi. Резерв сумнiвних боргiв створюється як для дебiторської 
заборгованостi за електричну енергiю, так i для будь-якої iншої заборгованостi за методом 
застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, виходячи з платоспроможностi окремих 
дебiторiв вiдповiдно до затвердженого окремим наказом Порядку визнання резерву сумнiвних 
боргiв. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, то 
попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується у межах попереднього 
зменшення корисностi, коригуючи рахунок резервiв, та вiдображається у складi доходiв поточного 
перiоду. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Фiнансовi активи доступнi для продажу
Щодо фiнансових активiв, якi доступнi для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює 



iснування об'єктивних свiдчень того, що iнвестицiя або група iнвестицiй зазнали зменшення 
корисностi. У разi iнвестицiй у пайовi iнструменти, класифiкованi як такi, що доступнi для 
продажу, об'єктивнi свiдчення включатимуть значне або тривале зниження справедливої вартостi 
iнвестицiй нижче рiвня їх первiсної вартостi. “Значимiсть” оцiнюється у порiвняннi з початковою 
вартiстю iнвестицiй, а “тривалiсть” - у порiвняннi з перiодом, протягом якого справедлива вартiсть 
була менше первiсної вартостi. За наявнiстю свiдоцтв зменшення корисностi сума сукупного 
збитку, оцiнена як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за 
вирахуванням ранiше визнаного у звiтi про сукупний дохiд збитку вiд зменшення корисностi за 
цими iнвестицiям, виключається з iншого сукупного доходу i визнається у звiтi про сукупний 
дохiд.
3.7. Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або у разi застосування частини фiнансового активу або частини 
групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у разi:
•закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
•збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним 
прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без суттєвих 
затримок; або
•передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i 
якщо Компанiя або (а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) 
нi передала, нi зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому 
передала контроль за активом.
При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та
сумою отриманого i належного до отримання винагороди, а також дохiд або витрата, накопичений 
в iншому сукупному доходi, вiдносяться на прибутки i збитки.
3.Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
3.7.Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань (продовження)
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання або закiнчення 
термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим 
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого 
зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається 
в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати.
3.8.Оцiнка справедливої вартостi
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй 
звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на основi 
вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому: 
•Рiвень 1 – Цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або 
зобов’язання 
•Рiвень 2 – Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано;
•Рiвень 3 – Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних даних, що 
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi.
У випадку активiв i зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй основi, 
Компанiя визначає необхiднiсть їх переведення мiж рiвнями iєрархiї, повторно аналiзуючи 
класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки 
справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду.
Керiвництво Компанiї визначає полiтику i процедури для перiодичної оцiнки справедливої вартостi
фiнансових активiв, що не котируються, наявних для продажу. Для переоцiнки основних засобiв 
залучаються зовнiшнi оцiнювачi. Рiшення про залучення зовнiшнiх оцiнювачiв приймається з 
достатньою регулярнiстю. В якостi критерiїв вiдбору застосовуються знання ринку, репутацiя, 
незалежнiсть та вiдповiднiсть професiйним стандартам. На кожну звiтну дату керiвництво компанiї



аналiзує змiни вартостi активiв i зобов'язань, якi необхiдно повторно проаналiзувати i повторно 
оцiнити вiдповiдно до облiкової полiтикою. У рамках такого аналiзу керiвництво перевiряє основнi
вихiднi данi, якi застосовувалися пiд час останньої оцiнки, шляхом порiвняння iнформацiї, 
використовуваної при оцiнцi, з договорами та iншими доречними документами.
Керiвництво та зовнiшнi оцiнювачi також порiвнюють змiни справедливої вартостi кожного активу 
i зобов'язання з вiдповiдними зовнiшнiми джерелами з метою визначення обґрунтованостi змiн.
Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Компанiя класифiкувала активи та 
зобов'язання на основi їх характеру, притаманним їм характеристикам i ризикам, а також 
застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище.
Iнформацiя про справедливу вартiсть активiв, оцiнюваних за амортизованою вартiстю, 
розкривається у Примiтцi 39.
3.9.Грошi та їх еквiваленти
До грошей та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних рахунках в 
банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi 
суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
3.10.Запаси
Запаси оцiнюються за найменшим iз двох показникiв: собiвартостi або чистої вартiстю реалiзацiї. 
При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх 
здiйснюється за середньозваженою вартiстю. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного 
виробництва включає пропорцiйну частку накладних виробничих витрат, виходячи зi звичайної 
виробничої потужностi, за виключенням витрат на позики. 
Запаси перiодично переглядаються, сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту 
вартiсть їх реалiзацiї (уцiнка запасiв), та вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не 
вистачає) запасiв списуються на витрати звiтного перiоду. 
3.11.Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за вирахуванням резерву пiд знецiнення. 
Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi 
Компанiєю контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi економiчнi 
вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi Компанiєю. Iншi аванси списуються за рахунок прибуткiв
та збиткiв при отриманнi товарiв або послу, що вiдносяться до них. За наявностi ознак того, що 
активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть отриманi, балансова вартiсть 
авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в складi прибуткiв 
та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до довгострокових активiв, коли товари або послуги, за якi 
здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк i пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, 
який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв.
3.Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
3.12.Акцiонерний капiтал
Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою, 
якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi 
акцiї Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти.
3.13.Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток включає суми накопичених прибуткiв та збиткiв за весь перiод 
дiяльностi.
3.14.Дивiденди
Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. У разi виплати 
остаточних дивiдендiв, їхнє визнання здiйснюється у момент затвердження акцiонерами на 
загальних зборах.
3.15.Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен здiйснювати 
на користь своїх працiвникiв вiдрахування до Державного пенсiйного фонду у виглядi єдиного 
соцiального внеску, розрахованого як процентна частка вiд загальної суми заробiтної плати. Ця 
пенсiйна програма є програмою з визначеним внеском. Зазначенi суми визнаються витратами в 
перiодi їх нарахування. 



Також Компанiя уклала контракт з недержавним Пенсiйним фондом, до якого здiйснює щомiсячнi 
вiдрахування у розмiрi не бiльше 1.00 грн. в мiсяць за кожного працiвника. Ця пенсiйна програма є 
програмою iз встановленими внесками. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки 
вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата.
3.16.Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на
актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою 
вiдображаються як витрати у звiтi про сукупний дохiд за перiод з використанням прямолiнiйного 
методу списання таких витрат протягом строку оренди.
3.17.Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли 
iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють у 
собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. 
Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть 
вiдтоку ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
3.18.Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), яке 
виникло у результатi минулої подiї, є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде
потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого 
зобов'язання. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються за 
поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це може бути застосовано, ризики, 
характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення 
резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
3.19.Податок на прибуток
Поточний податок
Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, 
передбачуваною до отримання як вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим 
органам. Податковi ставки та податкове законодавство, якi застосовуються для розрахунку цiєї 
суми, – це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма 
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей 
фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги у податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими 
рiзницями, крiм випадкiв, коли:
•вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первинного визнання гудвiлу або активу, 
або зобов'язання у господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент 
здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподаткований прибуток або 
збиток; i
•щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, якi пов’язанi з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi 
пiдприємства, та з часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя може 
контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, 
що тимчасова рiзниця не буде сторнована в недалекому майбутньому.
3.Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
3.19.Податок на прибуток (продовження)
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями i 
перенесенням на наступнi перiоди невикористаного податкового кредиту та податкових збиткiв, 
якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати 
тимчасову рiзницю, а також використовувати податковi кредити i податковi збитки, перенесенi на 
наступнi перiоди, крiм випадкiв, коли:
•вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає у результатi 
первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням 
компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на 



оподатковуваний прибуток або збиток; i
•щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а 
також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки 
якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде 
отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту 
про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього 
оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або усю суму такого 
вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються
на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання у 
майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий
актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких
очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на пiдставi дiючих або оголошених (i
практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень 
податкового законодавства. Вiдстрочений податок, який належить до статей, визнаних не у складi 
прибутку чи збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених 
податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, якi покладенi в їхню основу, або у складi iншого 
сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi 
податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного юридичного права 
зарахувати поточнi податковi активи у рахунок поточних податкових зобов'язань i якщо вони 
вiдносяться до податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той же суб'єкт 
господарювання.
Для розрахунку податку на прибуток застосованi такi ставки податку на прибуток:
з 1 сiчня 2016 р. - 18%;
з 1 сiчня 2017 р. - 18%.
з 1 сiчня 2018 р - 18%.
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Компанiя використовувала 
ставки податку, якi, як очiкується, дiятимуть у перiод сторнування тимчасових рiзниць, якi 
призвели до виникнення вiдповiдних вiдкладених податкових активiв i зобов'язань.
3.20.Визнання доходiв 
Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї та надання послуг з транзиту електроенергiї визнається за 
принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, 
пов'язанi з проведенням операцiї, i сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визнається 
за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Сума доходу визначається на пiдставi застосування тарифiв на реалiзацiю електроенергiї, 
затверджених Нацiональною комiсiєю регулювання у сферах електроенергетики та комунальних 
послуг України. Методика визначення тарифiв заснована, головним чином, на сумi виробничої 
собiвартостi i затвердженому коефiцiєнтi прибутку. Такий процес визначення тарифiв може також 
пiдпадати пiд вплив соцiально-полiтичних чинникiв.
3.21.Процентний дохiд
Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних 
фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що доступнi для продажу, процентний дохiд або 
витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка, який точно дисконтує очiкуванi
майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання 
фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової 
вартостi фiнансового активу або зобов'язання.
Процентний дохiд включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупний дохiд.
3.22.Фiнансовi витрати (чистi)
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами i 
позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий 
результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами.
3.23.Сегменти 



Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Компанiя купує 
електроенергiю у ДП “Енергоринок” з подальшою її реалiзацiєю. Реалiзацiя електроенергiї 
здiйснюються на територiї Українi.

Продовження тексту приміток

3. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
3.24. Подiї пiсля звiтної дати
Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску та якi 
надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй 
звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї
на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
4. Суттєвi облiковi оцiнки та судження
Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва винесення суджень та 
визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на 
вiдображенi у звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї
про умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiночних значень 
може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних коригувань до 
балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi припущення та 
оцiнки.
Допущення i оцiннi значення Компанiї заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму 
розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення 
вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних 
Компанiї обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
Оцiнка фiнансових iнвестицiй 
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у 
звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона 
визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових 
потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя, 
отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли це не уявляється практично 
здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження 
мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в
припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових 
iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 
Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв на пiдставi переоцiнки 
Компанiя повинна перiодично, як це запропоновано керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх 
основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням 
методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними Стандартами Оцiнки, такими як: метод облiку за 
вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), прибутковий метод.
Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв 
Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх 
корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того 
перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на 
предмет подальшої вiдповiдностi.
Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi
Керiвництво оцiнює збитки вiд знецiнення шляхом оцiнки можливостi погашення дебiторської 
заборгованостi на основi аналiзу окремих дебiторiв. Факти, що приймаються до уваги в ходi оцiнки
платоспроможностi окремих дебiторiв, враховують аналiз дебiторської заборгованостi за строками 
виникнення, а також фiнансовий стан та iсторiю погашення заборгованостi конкретними 
дебiторами. Якщо фактичне погашення заборгованостi виявиться меншим нiж за оцiнкою 
управлiнського персоналу, Компанiя вiдображає в своєму облiку додатковi витрати у зв’язку iз 
знецiненням заборгованостi.
Процентнi ставки, якi були застосованi до довгострокових зобов’язань
При вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв розрахунки справедливої вартостi 



довгострокових зобов’язань ґрунтувалися на професiйних судженнях. Ефективна ставка вiдсотка, 
що застосовувалась управлiнським персоналом з метою оцiнки таких фiнансових iнструментiв 
була пiдтверджена незалежним оцiнювачам. Змiна ефективної процентної ставки, яка 
використовувалась при розрахунках справедливої вартостi зобов’язань по реструктурованiй 
заборгованостi по розрахунках за електроенергiю, на 2 % може мати значний вплив на фiнансову 
звiтнiсть. Грошовi потоки, якi є незначними за вартiстю не дисконтуються, оскiльки вплив 
дисконтування є несуттєвим.
4. Суттєвi облiковi оцiнки та судження (продовження)
Судовi розгляди
Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання 
(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк 
економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього зобов'язання, є ймовiрним, i 
отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються, 
iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi. 
Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний момент визнана або розкрита 
у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Компанiї. Застосування цих 
принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва Компанiї оцiнок рiзних 
фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає невирiшенi судовi справи, 
слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб оцiнити потребу у резервах у своїй
фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до уваги при прийняттi рiшення про 
формування резерву, – характер судового процесу, вимоги або оцiнки, судовий порядок i 
потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, вимога або оцiнка мають 
мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до 
дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з подiбними суперечками i будь-
яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр вiдреагувати на судовий процес, 
вимогу чи оцiнку.
Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет
Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а 
також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. 
Компанiя не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами. 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаним податковим збиткам в тiй мiрi, 
в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зарахованi 
податковi збитки.
Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань 
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових
активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Компанiї, якi базувалися на 
iнформацiї, наданої керiвництвом на момент складання цiєї фiнансової звiтностi.
5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
5.1. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Компанiєю
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. 
Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов’язковими для застосування з 1 сiчня 2017 року. 
Нижче наведена iнформацiя щодо нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi 
застосовуватись Компанiєю з 1 сiчня 2017 року:
Поправки до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" - "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"
Поправки є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ 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. 
Компанiя надала iнформацiю як за поточний, так i за попереднiй порiвняльний перiод в Примiтцi 
40.
Поправки до МСБО 12 "Податки на прибуток" - "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо 
нереалiзованих збиткiв"



Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове 
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вирахування при 
вiдновленнi такої тимчасової рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як 
органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподатковуваний прибуток, i описують обставини, при 
яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що 
перевищує їх балансову вартiсть.
Поправки повиннi застосовуватися ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок
змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнана 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.
Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2014 - 2016 рокiв)
МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших органiзацiях"
Поправка уточнює сферу застосування МСФЗ 12 щодо часток в пiдприємствах, для яких 
застосовується МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть". 
Зокрема, вона роз'яснює, що пiдприємства не звiльняються вiд усiх вимог МСФЗ 12 щодо 
розкриття iнформацiї, коли суб'єкти були класифiкованi як призначенi для продажу або припинена 
дiяльнiсть. Змiнений стандарт прояснює, що тiльки вимоги до розкриття iнформацiї, викладенi в 
пунктах B 10-16, не повиннi бути передбаченi для пiдприємств, щодо яких застосовується МСФЗ 
5.
Прийняття даного удосконалення не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
5.2. МСФЗ та iнтерпретацiї, що не набрали чинностi
Компанiя не застосовувала наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були 
опублiкованi, але не набрали чинностi:
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 
У липнi 2014 була випущена остаточна редакцiя МСФЗ 9, яка вiдображає результати всiх етапiв 
проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та 
оцiнка" i всi попереднi редакцiї МСФЗ 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та 
оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, 
що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати. Стандарт застосовується ретроспективно, але 
надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Компанiя вирiшила почати застосування 
нового стандарту з дати набрання його чинностi i не перераховуватиме порiвняльну iнформацiю. 
Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Компанiї та на 
визначення збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв, але не матиме впливу на класифiкацiю та 
оцiнку фiнансових зобов'язань Компанiї. Компанiя не очiкує значного впливу нових вимог на свiй 
звiт про фiнансовий стан i власний капiтал, за винятком можливого впливу застосування вимог до 
знецiнення фiнансових активiв. На дату складання цiєї фiнансової звiтностi Компанiя ще не 
завершила оцiнку впливу застосування МСФЗ 9.
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо 
виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 15 виручка визнається в сумi, яка вiдображає 
вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу активiв або послуг 
клiєнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання 
виручки.
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до 
визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з 
використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу. Компанiя прийняла рiшення почати 
застосування нового стандарту з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу з 
визнанням сумарного впливу першого застосування цього стандарту на дату першого 
застосування. Компанiя буде визнавати сумарний вплив першого застосування МСФЗ 15 як 



коригування залишку нерозподiленого прибутку (або iншого компонента власного капiталу, 
вiдповiдно) на початок рiчного звiтного перiоду, який включає дату першого застосування. 
Вiдповiдно до такого методу переходу до нового порядку облiку Компанiя повинна застосовувати 
МСФЗ 15 ретроспективно тiльки щодо договорiв, якi не є виконаними договорами на дату першого
застосування, тобто на 1 сiчня 2018 року. На дату складання цiєї фiнансової звiтностi Компанiя ще 
не завершила оцiнку впливу застосування МСФЗ 15.
МСФЗ 16 "Договори оренди"
МСФЗ 16 замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить 
угода оренду", Роз'яснення ПКР 15 "Операцiйна оренда - заохочення" i Роз'яснення ПКР 27 
"Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду ". МСФЗ 16 встановлює 
принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi 
вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в звiтi про фiнансовий 
стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 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 (наприклад, оренди з термiном 
не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних
платежiв (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим 
активом протягом термiну оренди (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, змiнi 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 16 практично не змiнюється в порiвняннi з 
дiючими в даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати 
оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО 17, видiляючи при цьому два 
види оренди: операцiйну та фiнансову. Крiм цього, МСФЗ 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв 
розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСБО 17.
МСФЗ 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
15 "Виручка за договорами з клiєнтами". Орендар має право застосовувати даний стандарт з 
використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. 
Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. 
В даний час Компанiя оцiнює вплив МСФЗ 16 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну 
дату набрання чинностi.
5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
5.2. МСФЗ та iнтерпретацiї, що не набрали чинностi (продовження)
МСФЗ 17 "Страховi контракти"
МСФЗ 17 - новий стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає 
питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. МСФЗ 17 замiнить МСФЗ 4 
"Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ 17 застосовується до всiх видiв 
договорiв страхування (страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме 
страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних 
гарантiй та фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є кiлька виняткiв зi сфери 
застосування.
МСФЗ 17 набуває чинностi для звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї
дати, при цьому вимагається надавати порiвняльну iнформацiю. Допускається дострокове 
застосування за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого 
застосування МСФЗ 17 або ранiше. Даний стандарт не застосовний до Компанiї. 
Поправки до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" - "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на 
основi акцiй"



Поправки розглядають 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 дострокове 
застосування. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ 4 "Страховi контракти" - Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 
разом з МСФЗ 4 "Страховi контракти"
Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту за 
фiнансовими iнструментами, МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 "Договори страхування", який 
замiнює МСФЗ 4. Поправки передбачають двi можливостi для органiзацiй, що випускають 
договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 i метод накладення.
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля 
цiєї дати. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 
компанiї та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та асоцiйованою 
компанiєю чи спiльним пiдприємством
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над
дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або 
вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi 
продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в 
угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в 
повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску 
активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у 
iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi.
Рада з МСФЗ вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але дозволяється 
дострокове застосування перспективно.
Поправки до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"
Поправки уточнюють порядок переведення об'єктiв нерухомостi до категорiї iнвестицiйної 
нерухомостi або з неї. Переведення здiйснюється тодi i тiльки тодi, коли має мiсце фактична змiна 
характеру використання об'єкта - тобто коли актив починає або перестає вiдповiдати визначенню 
iнвестицiйної нерухомостi i при цьому є доказ змiни характеру його використання. Змiна намiрiв 
керiвництва щодо активу сама по собi не є пiдставою для його переведення в iншу категорiю. 
Переглянутi приклади факторiв, якi доводять змiну характеру використання активу, якi Рада 
включила до змiнену редакцiї МСБО 40, не є вичерпними - тобто можливi й iншi форми доказiв, 
що дають пiдстави для переведення активу.
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля 
цiєї дати. Дострокове застосування допускається. Поправки не матимуть впливу на фiнансову 
звiтнiсть Компанiї.
5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
5.2. МСФЗ та iнтерпретацiї, що не набрали чинностi (продовження)
Тлумачення КТМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i авансовi платежi"
Тлумачення уточнює, як визначити дату угоди для цiлей визначення обмiнного курсу, що 
використовується для перерахунку операцiї в iноземнiй валютi в тих випадках, коли пiдприємство 
платить або отримує деяку частину або всю суму iноземної валюти авансом, при первiсному 
визнаннi вiдповiдного активу, витрат або доходiв.
Тлумачення стверджує, що дата угоди, з метою визначення обмiнного курсу, що використовується 
для перерахунку вiдповiдного активу, витрат або доходiв (або їх частини) при первiсному визнаннi,



є бiльш рання дата iз:
(а) дати первiсного визнання авансового платежу за немонетарним активом або немонетарним 
зобов'язанням; а також
(б) дати, коли актив, витрати або дохiд (або їх частина), визнається у фiнансовiй звiтностi.
Тлумачення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 
дати. Дострокове застосування допускається. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначеностi щодо облiку податку на прибуток"
У випадках вiдсутностi ясностi щодо вимог податкового законодавства стосовно тiєї чи iншої 
операцiї або до конкретних обставин основним є наступний критерiй: чи висока ймовiрнiсть того, 
що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрала компанiя.
Якщо вiдповiдь позитивна, то компанiя вiдобразить у фiнансовiй звiтностi ту ж суму, що i у 
податковiй звiтностi i розгляне необхiднiсть розкриття iнформацiї про iснування невизначеностi. 
Якщо вiдповiдь негативна, то сума, вiдображена у фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми 
в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з урахуванням наявної невизначеностi.
Для вiдображення цiєї невизначеностi використовується один з наступних двох методiв оцiнки, в 
залежностi вiд того, який з них дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат вирiшення 
невизначеностi:
• метод найбiльш iмовiрної суми; або
• метод очiкуваної вартостi.
Роз'яснення також вимагає, щоб тi судження i оцiнки, якi були сформованi компанiєю, були 
переглянутi в разi змiни фактiв i обставин - наприклад, внаслiдок податкової перевiрки або дiй, 
вжитих податковими органами, наступних змiн податкових правил, або пiсля закiнчення термiну, 
протягом якого податковий орган має право перевiрити правильнiсть обчислення податку. 
Тлумачення застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 
дати, дозволяється дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив застосування 
Тлумачення на фiнансову звiтнiсть.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2014 - 2016 рокiв) 
МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ"
До МСФЗ 1 були внесенi змiни, щоб вилучити короткостроковi звiльнення вiд застосування вимог 
МСФЗ, що стосуються МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСБО 19 
"Виплати працiвникам" та МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Цi короткостроковi 
звiльнення стали бiльш незастосовнi i були доступнi для пiдприємств у звiтнi перiоди, якi вже 
закiнчилися. Ця поправка набирає чинностi для звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 
року або пiсля цiєї дати.
МСФЗ 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства"
Поправки уточнюють, що органiзацiї венчурного капiталу або взаємний фонд, траст i подiбнi 
пiдприємства (в тому числi iнвестицiї, пов'язанi зi страховими фондами) можуть вибрати, як 
облiковувати свої iнвестицiї в спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї - за справедливою 
вартiстю або за методом участi в капiталi. Поправка також пояснює, що вибiр методу для кожної 
iнвестицiї повинен бути зроблений на дату первiсного визнання.
Це щорiчне удосконалення повинно застосовуватися ретроспективно для перiодiв починаючи з 1 
сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.
Удосконалення не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2015 - 2017 рокiв)
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Iнодi суб'єкт господарювання, який є учасником у спiльнiй операцiї (як визначено в МСФЗ 11 
"Спiльна дiяльнiсть"), отримує контроль над цiєю спiльною операцiєю. Поправка до МСФЗ 3 
пояснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає контроль, вiн проводять 
переоцiнку своєї колишньої частки в спiльнiй операцiї на дату придбання. Суб'єкт господарювання
визнає будь-яку рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату придбання спiльної операцiї та 
попередньою балансовою вартiстю як прибуток або збиток.
Це удосконалення набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 



дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повиннi застосовуватися перспективно.
5. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
5.2. МСФЗ та iнтерпретацiї, що не набрали чинностi (продовження)
МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть"
Удосконалення до МСФЗ 11 стосується ситуацiй, коли суб'єкт господарювання є стороною спiльної
угоди, яка є спiльною операцiєю (як визначено в МСФЗ 11) - але, що важливо, не має спiльного 
контролю над спiльною операцiєю - i згодом отримує спiльний контроль. Ця поправка роз'яснює, 
що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає спiльний контроль, вiн не повинен 
переоцiнювати частку, яку вiн утримував ранiше. 
Цi поправки набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 
дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повиннi застосовуватися перспективно.
МСБО 12 "Податки на прибуток"
У деяких юрисдикцiях сума зобов’язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом 
господарювання, залежить вiд дивiдендiв, виплачених власникам iнструментiв капiталу. В 
поправцi до МСБО 12 уточнюється, що податковi наслiдки (якщо такi є) дивiдендiв (тобто розподiл
прибутку власникам iнструментiв капiталу пропорцiйно їх часткам) повиннi визнаватися:
• одночасно з визнанням зобов’язання сплатити такi дивiденди; i
• у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або звiту про змiни у власному капiталi, в 
залежностi вiд того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операцiї або подiї, якi 
згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивiденди.
Це удосконалення застосовується до перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 
дати, дозволяється дострокове застосування. Удосконалення застосовується на дату початку самого
раннього представленого порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати.
МСБО 23 "Витрати на позики"
Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли квалiфiкований актив, що фiнансується за рахунок 
спецiальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, понесенi 
за спецiальними запозиченнями, бiльше не можуть бути капiталiзованi як частина вартостi цього 
квалiфiкованого активу. Але цi запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для 
загальних потреб. Тому з цiєї дати ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до 
визначення ставки капiталiзацiї, яка застосовується до позикових коштiв, запозичених для 
загальних потреб, для цiлей параграфу 14 МСБО 23.
Поправка до МСБО 23 застосовується до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати, дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язанi застосовувати 
цю поправку лише до витрат на позики, понесених на початок рiчного звiтного перiоду, коли 
поправка вперше застосовується, або пiсля цiєї дати.
6. Нематерiальнi активи
Лiцензiї та програмне забезпечення
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Первiсна вартiсть: 
На 1 сiчня 5`223 4`468
Надходження 787 1`016
Вибуття (2) (261)
На 31 грудня 6`008 5`223
Амортизацiя та знецiнення: 
На 1 сiчня (4`471) (4`001)
Амортизацiя за рiк (858) (715)
Вибуття - 245
На 31 грудня (5`329) (4`471)
Чиста балансова вартiсть: 
На 1 сiчня 752 467
На 31 грудня 679 752
7. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї



31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
На 1 сiчня 12`296 12`520
Надходження 189`208 144`742
Перекласифiковано до складу основних засобiв (186`980) (144`966)
Резерв знецiнення (2`630) -
Вибуло (404) -
На 31 грудня 11`490 12`296
8. 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`147 122`997 2`355 5`767 11`684 143`950
Вибуття - (808) (4`847) (561) (238) (16`048) (22`502)
На 31 грудня 2016 року 74 189`132 1`394`621 18`358 78`239 480`833 2`161`257
Надходження - 4`055 160`403 1`039 3`471 17`278 186`246
Вибуття - (127) (5`031) 1 (24) (1`847) (7`028)
На 31 грудня 2017 року 74 193`060 1`549`993 19`398 81`686 496`264 2`340`475
Знос та знецiнення: 
На 1 сiчня 2016 року - (43`066) (368`497) (14`241) (53`615) (454`494) (933`913)
Амортизацiя за рiк - (11`112) (117`278) (1`496) (5`608) (6`518) (142`012)
Вибуття - 441 1`959 561 206 15`809 18`976
На 31 грудня 2016 року - (53`737) (483`816) (15`176) (59`017) (445`203) (1`056`949)
Амортизацiя за рiк - (9`914) (125`417) (1`470) (4`954) (7`217) (148`972)
Вибуття - 71 2`721 (2) 23 1`719 4`532
На 31 грудня 2017 року - (63`580) (606`512) (16`648) (63`948) (450`701) (1`201`389)
Чиста балансова вартiсть: 
На 1 сiчня 2016 року 74 145`727 907`974 2`323 19`095 30`703 1`105`896
На 31 грудня 2016 року 74 135`395 910`805 3`182 19`222 35`630 1`104`308
На 31 грудня 2017 року 74 129`480 943`481 2`750 17`738 45`563 1`139`086
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 571`055 тис. грн. (2016 р.: 702`805 тис. 
грн.) були переданi в заставу для забезпечення позик, отриманих Компанiєю. Власнi основнi 
засоби були закладенi як забезпечення банкiвських кредитiв (див. Примiтку 21). Компанiя не 
вправi закладати данi активи в забезпечення iнших позик або продавати їх iншим особам.
9. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств
Iнформацiя про iнвестицiй в асоцiйованi компанiї на звiтну дату:
Основна дiяльнiсть Країна реєстрацiї Частка володiння %
31-12-2017 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"
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 паперiв. Станом на 
кiнець 2017 та 2016 рокiв Кiровоградобленерго володiє 100% у капiталi ТОВ "Енерго-Спорт" i 
облiковує цi iнвестицiї за методом участi в капiталi. Незважаючи на те, що Компанiя контролює 
ТОВ "Енерго-Спорт", Кiровоградобленерго не консолiдує цю iнвестицiю, а продовжує 
облiковувати її за методом участi в капiталi оскiльки це не призведе до будь-яких суттєвих змiн у 
фiнансовiй звiтностi.
Iнвестицiй в асоцiйованi компанiї у фiнансовiй звiтностi наведенi наступним чином:
Суми, визнанi в балансi таким чином: 31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" 106`869 106`852
ТОВ "Енерго-Спорт" 2`951 3`052
Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств разом (рядок 1030) 
109`820 109`904

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати таким чином: 2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" 17 (19)
ТОВ "Енерго-Спорт" (101) (2)
Дохiд (витрати) вiд участi в капiталi (рядки 2200+2255) (84) (21)
Зведена фiнансова iнформацiя кожного асоцiйованого пiдприємства
Зведений звiт про фiнансовий стан:
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" ТОВ "Енерго-Спорт" Разом
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Активи 
Грошi та їх еквiваленти 92 39 216 97 308 136
Iншi оборотнi активи (за винятком грошей та їх еквiвалентiв) 127`283 127`277 155 162 127`438 
127`439
Оборотнi активи разом 127`375 127`316 371 259 127`746 127`575
Необоротнi активи разом 33`735 33`747 2`725 2`961 36`460 36`708
Зобов'язання 
Поточнi фiнансовi зобов'язання (за винятком кредиторської заборгованостi та забезпечення) - - - - - 
-
Iншi поточнi зобов'язання (у тому числi кредиторська заборгованiсть та забезпечення) (5) (4) (1) 
(16) (6) (20)
Поточнi зобов'язання разом (5) (4) (1) (16) (6) (20)
Довгостроковi фiнансовi зобов'язання (за винятком кредиторської заборгованостi та забезпечення) 
- - - - - -
Iншi довгостроковi зобов'язання (у тому числi кредиторська заборгованiсть та забезпечення) (37) 
(16) (144) (152) (181) (168)
Довгостроковi зобов'язання разом (37) (16) (144) (152) (181) (168)
Чистi активи 161`068 161`043 2`951 3`052 164`019 164`095

Продовження тексту приміток

9. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств (продовження)
Зведений звiт про фiнансовi результати (сукупний дохiд):
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" ТОВ "Енерго-Спорт" Разом
2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - - 586 367 586 367
Знос та амортизацiя - - (199) (369) (199) (369)



Дохiд вiд вiдсоткiв 2`173 73`598 - - 2`173 73`598
Витрати на вiдсотки (2`145) (73`612) (488) - (2`633) (73`612)
(Витрати) / дохiд з податку на прибуток (3) - - - (3) -
Чистий прибуток (збиток) за перiод 25 (29) (101) (2) (76) (31)
Iнший сукупний дохiд - - - - - -
Сукупний дохiд 25 (29) (101) (2) (76) (31)
Зiставлення зведеної фiнансової iнформацiї з балансовою вартiстю частки участi у асоцiйованих 
пiдприємствах
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" ТОВ "Енерго-Спорт" Разом
2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Чистi активи на 1 сiчня 161`043 161`072 3`052 1`054 164`095 162`126
Чистий прибуток (збиток) за перiод 25 (29) (101) (2) (76) (31)
Iнший сукупний дохiд - - - - - -
Дивiденди, отриманi вiд асоцiйованої компанiї - - - - - -
Внесок на збiльшення статутного капiталу - - - 2`000 - 2`000
Чистi активи на 31 грудня 161`068 161`043 2`951 3`052 164`019 164`095
Частка у чистих активах асоцiйованого пiдприємства (%) 66.35% 66.35% 100.00% 100.00% 
Балансова вартiсть iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство 106`869 106`852 2`951 3`052 109`820 
109`904
10. Iншi фiнансовi iнвестицiї
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Iнвестицiї, доступнi для продажу, за справедливою вартiстю: 
Iнвестицiйнi сертифiкати, що котируються на ринку цiнних паперiв (i) 161`281 165`911
Акцiї, що котируються на ринку цiнних паперiв (ii) 30`262 32`065
Iншi фiнансовi iнвестицiї разом 191`543 197`976
Поточнi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1160) 161`281 165`911
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035) 30`262 32`065
Iншi фiнансовi iнвестицiї разом 191`543 197`976
(i) Iнвестицiйнi сертифiкати, що котируються на ринку цiнних паперiв
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 паперiв
Акцiї, що котируються на ринку цiнних паперiв оцiнюються за справедливою вартiстю, а 
нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному доходi. Вони складаються з 
акцiй ПАТ "Пiвденна генеруюча компанiя", частка володiння 2.52% (2016 р.: 2.67%):
11. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Реструктуризована дебiторська заборгованiсть, загальна сума 4`878 5`902
Неамортизований дисконт (1`749) (2`419)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (рядок 1040) 3`129 3`483
12. Запаси
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Матерiали для передавального обладнання 13`968 10`212
Запаснi частини до виробничого обладнання 10`069 7`631
Паливо 2`356 5`215
Iнше 6`761 5`772
Запаси разом (рядок 1100) 33`154 28`830
13. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги



31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами (Примiтка 36)
144 120
Торговельна дебiторська заборгованiсть 149`352 134`821
Iнша дебiторська заборгованiсть 2`702 1`097
Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть (41`383) (37`251)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги разом (рядок 1125) 110`815 
98`787
Далi наведено аналiз по термiнах торговельної дебiторської заборгованостi за станом на 31 грудня
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
0-90 днiв 138`686 122`892
91-180 днiв 2`316 695
181-365 днiв 843 1`117
Понад 1 рiк 10`353 11`334
Резерву пiд сумнiвну заборгованiсть (41`383) (37`251)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги разом (рядок 1125) 110`815 
98`787
14. Грошi та їх еквiваленти
До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних 
рахунках в банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно 
конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни 
вартостi. Щодо грошових коштiв на звiтнi дати вiдсутнi будь-якi обмеження або обтяження.
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Рахунки в банках 26`140 69`327
Грошовi кошти в касi - 87
Грошовi кошти на розподiльчих рахунках (i) 1`295 672
Грошi та їх еквiваленти разом (рядок 1165) 27`435 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. 
В 2016 та 2017 роках Компанiя не проводила суттєвих негрошових операцiй. Компанiя не має 
грошових коштiв недоступних для використання.
15. Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи складаються з нереалiзованого податкового кредиту з ПДВ в сумi 4`339 тис. 
грн. (2016 р.: 604 тис. грн.).
16. Зареєстрований (пайовий) капiтал
Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю сплачений - простi акцiї (номiнальна 
вартiсть):
Кiлькiсть акцiй Номiнальна вартiсть однiєї акцiї Зареєстрова¬ний (пайовий) капiтал
тис. штук грн. тис. грн.
На 1 сiчня 2016 року 119`376 0.25 29`844
Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року - - -
На 31 грудня 2016 року 119`376 0.25 29`844
Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року - - -
На 31 грудня 2017 року 119`376 0.25 29`844
Структура акцiонерного капiталу Компанiї станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв представлена 
таким чином:



31-12-2017 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.
17. Капiтал у дооцiнках
Рух капiталу у дооцiнках за 2017 та 2016 роки (рядок 1405):
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 - (4`629) (4`629)
Вплив податку на прибуток вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв - 833 833
Використання дооцiнки необоротних активiв (65`780) - (65`780)
На 31 грудня 2017 року 234`530 (3`975) 230`555
18. Додатковий капiтал
У складi додаткового капiталу Компанiя вiдображає вплив гiперiнфляцiї (Примiтка 3.1). Додатковiй
капiтал сформовано за рахунок нерозподiленого прибутку та складає 102`060 тис. грн. (2016 р.: 
102`060 тис. грн.).
19. Резервний капiтал
Згiдно зi статутом Компанiя створює резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв 
статутного капiталу. Формування резервного капiталу вiдбувалося шляхом щорiчних вiдрахувань 
вiд чистого прибутку Компанiї або за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал 
створено для збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї Компанiй 
тощо. Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий резервний фонд, не пiдлягає 
розподiлу мiж акцiонерами Компанiї.
Резервний капiтал складає 4`481 тис. грн. (2016 р.: 4`481 тис. грн.).
20. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Рух нерозподiленого прибутку (рядок 1420)
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Залишок на 1 сiчня 211`683 196`684
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 12`872 (54`362)
Використання дооцiнки необоротних активiв 65`780 69`361
Залишок на 31 грудня 290`335 211`683
21. Короткостроковi кредити банкiв
Ефективна ставка Строк погашення 31-12-2017 31-12-2016
% тис. грн. тис. грн.
Банкiвський кредит на суму 14`900`000 USD (i) 12% 01-04-2018 418`202 405`143
Договiр овердрафту (ii) 21% 17-02-2017 - 24`938
Короткостроковi кредити банкiв разом (рядок 1600) 418`202 430`081
(i) Банкiвський кредит на суму 14`900`000 USD
Банкiвський кредит отриманий 03-06-2011 року вiд ПАТ "Сбербанк Росiї". Сума кредиту пiдлягає 
виплатi до 01 04 2018 року. Кредит виданий пiд заставу основних засобiв балансовою вартiстю 
приблизно 571`055 тис. грн. (2016 р.: 702`254 тис. грн.)
(ii) Договiр овердрафту 



Договiр овердрафту на суму 25`000`000 грн. був укладений 19 02 2016 року з АТ "ТАСкомбанк". 
Овердрафт був погашений в 2017 роцi згiдно умов договору. 
22. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками електроенергiї 301 9
Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та пiдрядниками 21`486 2`974
Кредиторська заборгованiсть з постачальниками за транзит електроенергiї 247 378
Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками основних засобiв 68 -
Iнша кредиторська заборгованiсть 422 369
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги разом (рядок 1615) 22`524 3`730
23. Зобов'язання перед бюджетом
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Єдиний соцiальний податок до сплати 3`140 2`005
ПДВ до сплати - 8`192
Податок з доходу фiзичних осiб до сплати 2`566 1`864
Мiсцевi податки до сплати 785 478
Зобов'язання перед бюджетом разом (рядки 1620+1625) 6`491 12`539
24. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Заборгованiсть по дивiдендам перед пов'язаними сторонами (Примiтка 36)
27`072 79`860
Заборгованiсть по дивiдендам третiм особам 3`397 3`466
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками разом (рядок 1640) 30`469 
83`326
25. Поточнi забезпечення
Рух забезпечення витрат персоналу за 2017 та 2016 роки (рядок 1660):
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Залишок на 1 сiчня 39`918 24`886
Нараховано за рiк 33`926 37`390
Використано у звiтному роцi (29`095) (22`358)
Залишок на 31 грудня 44`749 39`918
26. Iншi поточнi зобов’язання
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Облiгацiї (i) 112`782 97`149
Вiдсотки до сплати 71`990 54`023
Податкове зобов’язання з ПДВ за касовим методом 21`156 18`278
Iнша кредиторська заборгованiсть 457 570
Iншi поточнi зобов’язання разом (рядок 1690) 206`385 170`020
(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 розмiстила 15`778 
штук облiгацiй власної емiсiї, викуп не здiйснювався (2016 р. – розмiстила 21`281 штук та 
викупила 19`065 штук).
Ефективна ставка Строк погашення 31-12-2017 31-12-2016
% тис. грн. тис. грн.
Облiгацiї серiї А 15.5%-12% 28-08-2025 5`149 4`101



Облiгацiї серiї В 22%-14% 26-09-2017 - 93`048
Облiгацiї серiї С 14% 23-03-2022 107`633 -
Облiгацiї разом 112`782 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.
27. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
За рiк, що закiнчився 31 грудня, чистий доход включав:
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Дохiд вiд продажу електроенергiї юридичним особам 1`418`999 1`232`774
Дохiд вiд продажу електроенергiї фiзичним особам 760`189 544`994
Дохiд вiд транзиту електроенергiї 23`273 17`589
Дохiд вiд надання послуг 76`085 64`588
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) разом (рядок 2000) 2`278`546 
1`859`945
28. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
За рiк, що закiнчився 31 грудня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
включала:
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Електроенергiя (1`511`734) (1`179`307)
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (295`238) (272`495)
Знос та амортизацiя (147`872) (140`748)



Матерiальнi затрати (125`514) (110`324)
Витрати на послуги (56`199) (58`097)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) разом (рядок 2050) (2`136`557) 
(1`760`971)
29. Адмiнiстративнi витрати
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (46`806) (43`638)
Професiйнi послуги (2`212) (2`878)
Знос i амортизацiя (1`637) (1`633)
Оренда будiвель (1`964) (1`442)
Офiсне приладдя та матерiали (2`253) (1`288)
Послуги банкiв (1`411) (1`139)
Iншi адмiнiстративнi витрати (523) (483)
Адмiнiстративнi витрати разом (рядок 2130) (56`806) (52`501)
30. Iншi операцiйнi витрати
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Отриманi штрафи, пенi, неустойки 5`630 6`228
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, запасiв 3`766 4`268
Дохiд вiд операцiйної оренди 3`228 1`714
Вiдсотки банка на залишки на рахунках 2`491 3`116
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 477 533
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 152 84
Витрати вiд операцiйних курсових рiзниц (15`405) (52`264)
Витрати на соцiально-культурнi заходи (9`060) (3`472)
Коригування резерву сумнiвних боргiв (4`322) (9`980)
Благодiйна допомога (1`160) (1`486)
Виплати по колективному договору (726) (720)
Iншi витрати операцiйної дiяльностi (3`580) (2`796)
Iншi операцiйнi витрати разом (рядок 2180) (18`509) (54`775)
31. Iншi доходи (витрати)
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Дохiд вiд безкоштовно отриманих основних засобiв 54 172
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 433 16`518
Списання основних засобiв (5`666) (4`153)
Переоцiнка корпоративних прав - (10`022)
Iнше 3`381 4`352
Iншi доходи (витрати) разом (рядки 2240+2270) (1`798) 6`867
32. Фiнансовi доходи (витрати)
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Вiдсотки за банкiвськими кредитами (48`395) (46`781)
Вiдсотки за облiгацiями (16`165) (20`582)
Вiдсотковi витрати разом (64`560) (67`363)
Амортизацiя дисконту з довгострокової заборгованостi 669 503
Вiдсотки за облiгацiями отриманi - 877
Вiдсотки за депозитами отриманi - 307
Дивiденди отриманi - 1`100
Iншi фiнансовi доходи (витрати) 281 (294)
Фiнансовi доходи (витрати) разом (рядок 2250) (63`610) (64`870)
33. 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 127 -
Вiдстрочений податок на прибуток: 
Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному роцi (11`817) (11`964)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) (11`690) (11`964)
Взаємозв'язок мiж витратами (доходом) з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, 
помноженим на ставку податку на прибуток, що дiє в Українi, за 2017 та 2016 рр..
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 1`182 (66`326)
Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (2016 р.: 18%) 213 (11`939)
(Використанi) податковi збитки, по яких не визнаний вiдстрочений податковий актив (15`326) 
(4`306)
Витрати, що не зменшують податкову базу 3`423 4`281
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) (11`690) (11`964)
Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний в iншому сукупному доходi
Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдносяться безпосередньо до 
складу iншого сукупного доходу протягом року:
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу (833) 1`803
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом (рядок 2455) (833) 1`803
33. Податок на прибуток (продовження)
Вiдстрочений податок на прибуток у балансi (звiтi про фiнансовий стан):
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи (рядок 1045) - -
Вiдстроченi податковi зобов'язання (рядок 1500) (76`069) (88`719)
Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання) (76`069) (88`719)
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток за 2017 рiк вiдноситься до таких статей:
31 грудня 
2016 р. Вiдображено у складi прибутку або збитку Вiдображено у складi iншого сукупного доходу 
31 грудня 
2017 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Основнi засоби (89`737) 12`741 - (76`996)
Фiнансовi активи, доступнi для продажу 40 - 833 873
Забезпечення 978 (924) - 54
Разом (88`719) 11`817 833 (76`069)
Вiдстрочений податок на прибуток за 2016 рiк вiдноситься до таких статей:
1 сiчня 2016 р. Вiдображено у складi прибутку або збитку Вiдображено у складi iншого сукупного 
доходу 31 грудня 
2016 р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Основнi засоби (103`048) 13`311 - (89`737)
Фiнансовi активи, доступнi для продажу 1`839 4 (1`803) 40
Забезпечення 2`329 (1`351) - 978
Разом (98`880) 11`964 (1`803) (88`719)
34. Розкриття компонентiв iншого сукупного доходу згiдно з МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової 



звiтностi"
2017 р. 2016 р.
тис. грн. тис. грн.
Iнший сукупний дохiд, що не пiдлягає перекласифiкацiї до складу прибутку або збитку: 
Чистий iнший сукупний дохiд, що не пiдлягає перекласифiкацiї до складу прибутку або збитку - -
Статтi, якi у подальшому будуть перекласифiкованi у прибуток або збиток: 
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв (4`629) 10`022
Вплив податку на прибуток вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв 833 (1`803)
Чистий iнший сукупний дохiд, що пiдлягає перекласифiкацiї до складу прибутку або збитку 
(3`796) 8`219

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування (рядок 2460) (3`796) 8`219
35. Умовнi i контрактнi зобов’язання
Загальнi умови функцiонування
Протягом 2017 року економiка України почала виходити iз кризи, що була спровокована в 
попереднi роки внутрiшнiми структурними проблемами i негативним зовнiшнiм впливом. За 
державними статистичними даними, реальний ВВП в Українi в 2017 роцi почав зростати в 
порiвняннi з 2016 роком. Крiм того, суверенний рейтинг України щодо ймовiрностi настання 
дефолту по зобов’язаннях згiдно основних рейтингових агентств було полiпшено iз позитивним 
прогнозом на майбутнє. Поточна динамiка зростання української економiки залежить вiд 
ефективностi реалiзацiї полiтичних, економiчних та соцiальних реформ.

Продовження тексту приміток

35. Умовнi i контрактнi зобов’язання (продовження)
Все ж на поточний момент залишається певна невизначенiсть з приводу ситуацiї у схiдних 
регiонах України, в яких урядовi вiйська проводять антитерористичну операцiю, а також в 
Автономнiй Республiцi Крим, яку було анексовано Росiйською Федерацiєю.
У 2017 роцi українська гривня була порiвняно стабiльною по вiдношенню до основних свiтових 
валют, що позитивно впливає на розвиток української економiки. Завдячуючи стабiлiзацiйним та 
стимуляцiйним заходам, якi приймаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору
i забезпечення лiквiдностi українських банкiв та компанiй, iснують позитивнi очiкування вiдносно 
розширення доступу до джерел капiталу, а також зниження вартостi капiталу для Компанiї та її 
контрагентiв, що може позитивно вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та 
економiчнi перспективи Компанiї.
Зважаючи на вищезазначене, керiвництво вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для 
пiдтримки стiйкостi та використання всiх наявних можливостей для розвитку бiзнесу Компанiї в 
нинiшнiх умовах.
Загальна iнформацiя 
В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, майбутнiй 
напрямок i наслiдки яких у цей час невiдомi. Можливi реформи полiтики встановлення тарифiв, 
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 звичайної господарської дiяльностi Компанiя є об’єктом судових позовiв i претензiй. Коли 
ризик вибуття ресурсiв, пов’язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався 
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Компанiя вiдповiдним чином 
включала такi вибуття до звiту про фiнансовi результати. Якщо керiвництво Компанiї оцiнює ризик
вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена, Компанiя 
не створює резерву пiд умовнi зобов’язання. Такi умовнi зобов’язання вiдображаються у цiй 
фiнансовiй звiтностi. Цi умовнi зобов’язання можуть реалiзуватись у майбутньому, якщо вибуття 
ресурсiв стане можливим. Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя не нараховувала умовнi 
зобов’язання у складi iнших поточних зобов’язань вiдсутнi (2016: вiдсутнi).
Оподаткування 
У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють все 
бiльшу увагу дiловим колам. Зважаючи на це, закони i постанови, що впливають на дiяльнiсть 
пiдприємств, продовжують стрiмко змiнюватися. Цi змiни характеризуються незадовiльним 
складанням законопроектiв, неоднозначними трактуваннями i арбiтражним застосуванням з боку 
держави.
Зокрема, податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом 
уповноваженi застосовувати надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Хоча, на
думку Компанiї, вона належним чином вiдобразила податковi зобов'язання в облiку, виходячи зi 
своєї iнтерпретацiї податкового законодавства, вищезазначенi факти можуть створювати податковi 
ризики для Компанiї.
Зобов'язання з операцiйної оренди – Компанiя виступає як орендар
Мiнiмальна орендна плата майбутнiх перiодiв за договорами оренди станом на 31 грудня:
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Протягом одного року 2`686 2`100
Понад одного року, але не бiльше п‘яти рокiв - -
Понад п‘ять рокiв 5`047 4`538
Разом 7`733 6`638
35. Умовнi i контрактнi зобов’язання (продовження)
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. Мiнiмальна орендна плата до отримання протягом одного року за договорами 
оренди на 31-12-2017 року становить 2`900 тис. грн. (31-12-2016 р.: 1`417 тис. грн.)
36. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) ПрАТ "Кiровоградобленерго"
Кiнцевими бенефiцiарними власниками ПрАТ "Кiровоградобленерго" є фiзичнi особи:
Панi Марина Ярославська громадянка Нiмеччини;
Пан Вiлiс Дамбiнс громадянин Латвiї;
Пан Валтс Вiгантс громадянин Латвiї;
Пан Артурс Альтбергс громадянин Латвiї;
Пан Олег Сiзерман громадянин Нiмеччини.
Операцiй мiж кiнцевими власниками i ПрАТ "Кiровоградобленерго" за фiнансовий рiк не 
вiдбувалось (2016 р.: нуль грн.). Залишки в розрахунках на кiнець звiтного року вiдсутнi (2016 р .: 
нуль грн.)



Холдингова 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 (2016 р.: 66.35%).
ТОВ "Енерго-Спорт" є асоцiйованою компанiєю ПрАТ "Кiровоградобленерго" в якiй Компанiя 
володiє 100% частки у чистих активах (2016 р.: 100%).
Операцiї та залишки зi зв’язаними сторонами
Наведена нижче таблиця мiстить iнформацiю про загальнi суми операцiй з пов'язаними сторонами 
за 2017 та 2016 роки. 
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.
VS Energy International N.V. (Нiдерланди) - - - -
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" 6 6 - -
ТОВ "Енерго-Спорт" - - 13 13
Залишки в розрахунках мiж Компанiєю i пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi 
нижче:
Заборгованiсть пов'язаних сторiн Заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
VS Energy International N.V. (Нiдерланди) - - 27`072 79`860
ТОВ "Кiровоградська генеруюча компанiя" - - - -
ТОВ "Енерго-Спорт" 144 120 - -
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 в кiлькостi 15 осiб (члени Правлiння, Наглядова 
Рада та головний бухгалтер) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року представлена у формi 
короткострокових винагород в сумi 11`763 тис. грн. (2016 р.: 10`028 тис. грн.).
37. 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.
37. Полiтика управлiння ризиками (продовження)
Категорiї фiнансових iнструментiв
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Фiнансовi активи 
Грошi та їх еквiваленти 27`435 70`086
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 110`815 98`787
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 3`129 3`483
Iншi фiнансовi iнвестицiї 191`543 197`976
Фiнансовi зобов'язання 
Короткостроковi кредити банкiв 418`202 430`081
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 22`524 3`730
Облiгацiї 112`782 97`149



Iнша кредиторська заборгованiсть 72`447 54`593
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
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Долари США - - 418`202 405`144

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.
31-12-2017 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% (20`910) 5% (20`257)
Змiна валютного курсу долара США -5% 20`910 -5% 20`257
37. Полiтика управлiння ризиками (продовження)
Ризик змiни цiн на дольовi фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти, що котируються i не котируються на ринку цiнних паперiв Компанiї 
схильнi до ризику, зумовленого невизначенiстю вiдносно майбутньої вартостi iнвестицiйних 
цiнних паперiв. На звiтну дату схильнiсть ризику, пов'язаному з фiнансовими iнструментами, що 
котируються i не котируються, оцiненими за справедливою вартiстю, становила 191`544 тис. грн. 
(2016 р.: 197`976 тис. грн.).



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.
Нижче наведена iнформацiя щодо договiрних недисконтованих платежiв за фiнансовими 
зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань.
31-12-2017 Менше 
6 мiсяцiв 6 мiсяцiв – 
1 рiк 1 рiк – 
5 рокiв Бiльше 
5 рокiв Разом
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Короткостроковi кредити банкiв 418`202 - - - 418`202
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 22`524 - - - 22`524
Облiгацiї - 112`782 - - 112`782
Iнша кредиторська заборгованiсть 2`213 70`234 - - 72`447
Разом 442`939 183`016 - - 625`955

31-12-2016 Менше 
6 мiсяцiв 6 мiсяцiв – 
1 рiк 1 рiк – 
5 рокiв Бiльше 
5 рокiв Разом
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Короткостроковi кредити банкiв 430`081 - - - 430`081
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3`730 - - - 3`730
Облiгацiї - 97`149 - - 97`149
Iнша кредиторська заборгованiсть 54`593 - - - 54`593
Разом 488`404 97`149 - - 585`553
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 2017 року близько 99.2% (2016 - 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:
31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн.
Короткостроковi кредити банкiв 418`202 430`081



Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 22`524 3`730
Облiгацiї 112`782 97`149
Iнша кредиторська заборгованiсть 72`447 54`593
За вирахуванням грошей та їх еквiвалентiв (27`435) (70`086)
Чистi позиковi кошти 598`520 515`467
Власний капiтал 657`275 648`199
Спiввiдношення чистих позикових коштiв до власного капiталу 91% 80%
38. 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 31 грудня 2017 року
Оцiнка справедливої вартостi з використанням
Разом Котирувань на активних ринках 
(Рiвень 1) Значнi спосте¬режуванi вихiднi данi 
(Рiвень 2) Значнi неспос¬тережуванi вихiднi данi 
(Рiвень 3)
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю: 
Основнi засоби, що облiковуються за моделлю переоцiнки (Примiтка 8)
1`139`086 - 1`139`086 -
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу (Примiтка 10):

Iнвестицiйнi сертифiкати 161`281 - 161`281 -
Акцiї 30`262 - 30`262 -
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 39):

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 3`129 - 3`129 -
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 110`815 - 110`815 -
Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 39):

Короткостроковi кредити банкiв 418`202 - 418`202 -
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 22`524 - 22`524 -
Облiгацiї 112`782 - 112`782 -
Iнша кредиторська заборгованiсть 72`447 - 72`447 -
Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2016 року
Оцiнка справедливої вартостi з використанням
Разом Котирувань на активних ринках 
(Рiвень 1) Значнi спосте¬режуванi вихiднi данi 
(Рiвень 2) Значнi неспос¬тережуванi вихiднi данi 
(Рiвень 3)
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю: 
Основнi засоби, що облiковуються за моделлю переоцiнки (Примiтка 8)
1`104`308 - 1`104`308 -
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу (Примiтка 10):

Iнвестицiйнi сертифiкати 165`911 - 165`911 -
Акцiї 32`065 - 32`065 -
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається (Примiтка 39):

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 39):



Короткостроковi кредити банкiв 430`081 - 430`081 -
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3`730 - 3`730 -
Облiгацiї 97`149 - 97`149 -
Iнша кредиторська заборгованiсть 54`593 - 54`593 -
За звiтний перiод переведення мiж Рiвнем 1 та Рiвнем 2 джерел справедливої вартостi не 
здiйснювались.
39. 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 *
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю: 
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу 191`543 197`976 191`543 197`976
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю: 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 3`129 3`483 3`129 3`483
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 110`815 98`787 110`815 98`787
Фiнансовi активи разом 305`487 300`246 305`487 300`246
Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю: 
Кредити та позики 418`202 430`081 418`202 430`081
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 22`524 3`730 22`524 3`730
Забезпечення виплат персоналу 112`782 97`149 112`782 97`149
Облiгацiї 72`447 54`593 72`447 54`593
Фiнансовi зобов'язання разом 625`955 585`553 625`955 585`553
40. Змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю
Короткостро¬ковi кредити та позики Облiгацiї Вiдсотки до сплати Заборгова¬нiсть по дивiдендам 
Разом зобов'язання вiд фiнансової дiяльностi
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
На 1 сiчня 2016 року 357`610 94`959 29`999 128`589 611`157
Рух коштiв 24`938 2`155 (48`068) (45`263) (66`238)
Негрошовi потоки 
Змiна валютних курсiв 47`533 - 4`731 - 52`264
Списання премiї по облiгацiям - 35 - - 35
Нарахованi вiдсотки - - 67`363 - 67`363
Iнше - - (2) - (2)
На 31 грудня 2016 року 430`081 97`149 54`023 83`326 664`579
Рух коштiв (24`938) 16`052 (48`938) (52`857) (110`681)
Негрошовi потоки 
Змiна валютних курсiв 13`059 - 2`345 - 15`404
Списання премiї по облiгацiям - (419) - - (419)
Нарахованi вiдсотки - - 64`560 - 64`560
На 31 грудня 2017 року 418`202 112`782 71`990 30`469 633`443
41. Подiї пiсля звiтної дати
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Компанiї, якi вiдбулися 17 квiтня 2018 року, затверджено 
рiчний звiт Товариства за 2017 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний 
капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту). А також вирiшено чистий прибуток, 
отриманий за результатами дiяльностi Товариства в 2017 роцi, направити 100% - на виплату 



дивiдендiв.
Iнших iстотних подiй пiсля звiтного перiоду не вiдбулося.
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