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Заява про відповідальність керівництва за підготовку і затвердження 
фінансової звітності 
 

Керівництво Публічного акціонерного товариства "Кіровоградобленерго" (надалі Компанія) несе 
відповідальність за підготовку цієї фінансової звітності, яка достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан Компанії станом на 31 березня 2017 року, результати її діяльності, а також рух грошових 
коштів і зміни в капіталі за тримісячний період, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі за текстом - МСФЗ). 

 

При підготовці  фінансової звітності керівництво Компанії несе відповідальність за: 

• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їхнє послідовне застосування; 
• Застосування обґрунтованих оцінок і допущень; 
• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття усіх суттєвих відхилень в примітках до  фінансової 

звітності; 
• Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Компанія продовжуватиме свою діяльність 

в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірне. 
• Керівництво Компанії також несе відповідальність за: 
• Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього 

контролю в Компанії; 
• Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім 

ступенем точності інформацію про фінансовий стан Компанії та забезпечити відповідність фінансової 
звітності вимогам МСФЗ; 

• Вживання заходів у межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Компанії; 
• Запобігання і виявлення фактів шахрайства та інших зловживань. 

 

Проміжна стисла фінансова звітність Компанії за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року, 
яка наведена на сторінках з 3 по 27,  була підписана від імені Керівництва Компанії 24 квітня 2017 року: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Довгаль Наталія Валеріївна 
Головний бухгалтер 
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Проміжна стисла фінансова звітність за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року   КОДИ 
Територія Кіровоградська область за КОАТУУ  3510100000 
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ  230 
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії  за КВЕД  35.13 
Середня кількість працівників 3165    

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

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

Проміжний стислий звіт про фінансовий стан Форма № 1   
на 31 березня 2017 року та 31 грудня 2016 року 
 

Код за ДКУД  1801001 
 

 31 грудня 2016 р.  31 березня 2017 р. 

Прим. АКТИВ 
Код 

рядка  
На початок звітного 

періоду  
На кінець звітного 

періоду 
 
 

1 2  3  4 

 I. Необоротні активи      
3 Нематеріальні активи 1000  752  537 
3 первісна вартість 1001  5 223  5 221 
3 накопичена амортизація 1002  (4 471)  (4 684) 
4 Незавершені капітальні інвестиції 1005  12 296  42 755 
5 Основні засоби 1010  1 104 308  1 071 917 
5 первісна вартість 1011  2 161 257  2 164 793 
5 знос 1012  (1 056 949)  (1 092 876) 
 Інвестиційна нерухомість 1015  -  - 
 Довгострокові біологічні активи 1020  -  - 
 Довгострокові фінансові інвестиції:       

6 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030  109 904  109 904 
7 інші фінансові інвестиції 1035  32 065  32 065 
8 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  3 483  3 483 

29 Відстрочені податкові активи 1045  -  - 
 Інші необоротні активи 1090  -  - 
 Усього за розділом I 1095  1 262 808  1 260 661 

 II. Оборотні активи       
9 Запаси 1100  28 830  43 371 
 Поточні біологічні активи 1110  -  - 

10 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125  98 787  104 053 
 Дебіторська заборгованість за розрахунками:    -  - 
 за виданими авансами 1130  4 584  22 559 
 з бюджетом 1135  4 029  188 
 у тому числі з податку на прибуток 1136  4 025  183 
 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155  -  - 

7 Поточні фінансові інвестиції 1160  165 911  165 911 
11 Гроші та їх еквіваленти 1165  70 086  87 021 

 Витрати майбутніх періодів 1170  -  - 
 Інші оборотні активи 1190  -  - 
 Усього за розділом II 1195  372 227  423 103 
 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  - 
 Баланс 1300  1 635 035  1 683 764 
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Проміжний стислий звіт про фінансовий стан Форма № 1   
на 31 березня 2017 року та 31 грудня 2016 року 
 

Код за ДКУД  1801001 
 

    31 грудня 2016 р.   
 

Прим. ПАСИВ 
Код 

рядка  
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 
 1 2  3 4 

 I. Власний капітал   
12 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400  29 844  29 844 
13 Капітал у дооцінках 1405  300 131  283 414 
14 Додатковий капітал 1410  102 060  102 060 
15 Резервний капітал 1415  4 481  4 481 
16 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  211 683  313 175 

 Неоплачений капітал 1425  -  - 
 Вилучений капітал 1430  -  - 
 Усього за розділом I 1495  648 199  732 974 
 II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення       

29 Відстрочені податкові зобов'язання 1500  88 719  88 719 
 Довгострокові кредити банків 1510  -  - 
 Інші довгострокові зобов'язання 1515  -  - 
 Довгострокові забезпечення 1520  -  - 
 Цільове фінансування 1525  -  - 
 Усього за розділом II 1595  88 719  88 719 
 IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення       

17 Короткострокові кредити банків 1600  430 081  401 943 
 Векселі видані 1605  -  - 
 Поточна кредиторська заборгованість за:      
 довгостроковими зобов'язаннями 1610  -  - 

18 товари, роботи, послуги 1615  3 730  6 419 
19 розрахунками з бюджетом 1620  10 534  11 306 

 у тому числі з податку на прибуток 1621  -  - 
19 розрахунками зі страхування 1625  2 005  2 223 

 розрахунками з оплати праці 1630  8 094  8 447 
 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635  150 255  168 012 

20 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  83 326  40 770 
21 Поточні забезпечення 1660  39 918  41 537 

 Доходи майбутніх періодів 1665  -  - 
22 Інші поточні зобов'язання 1690  170 174  181 414 

 Усього за розділом IІІ 1695  898 117  862 071 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700  -  - 
 Баланс 1900  1 635 035  1 683 764 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Довгаль Наталія Валеріївна 
Головний бухгалтер 



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 
 Дата (рік,місяць, число)   2017 | 03 | 31 
 Код за ЄДРПОУ  23226362 
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Проміжний стислий звіт про сукупний дохід Форма № 2   
за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 та 2016 років Код за ДКУД  1801003 
 

 I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  2017 р. 2016 р. 

Прим. Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 
 1 2 3 4 
23 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000  643 220  453 016 
24 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050  (527 777)  (412 557) 

 Валовий прибуток 2090  115 443  40 459 
 Валовий (збиток) 2095  -  - 
 Інші операційні доходи 2120  1 603  - 

25 Адміністративні витрати 2130  (12 745)  (10 930) 
 Витрати на збут 2150  -  - 

26 Інші операційні витрати 2180  -  (41 571) 
 Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток 2190  104 301  - 
 Фінансовий результат від операційної діяльності,(збиток) 2195  -  (12 042) 
 Дохід від участі в капіталі 2200  -  - 
 Інші фінансові доходи 2220  -  - 

27 Інші доходи 2240  -  89 
28 Фінансові витрати 2250  (14 705)  (14 653) 
6 Втрати від участі в капіталі 2255  -  - 
 Інші витрати 2270  (439)  - 
 Фінансовий результат до оподаткування, прибуток 2290  89 157  - 
 Фінансовий результат до оподаткування,(збиток) 2295  -  (26 606) 

29 (Витрати) дохід з податку на прибуток 2300  (4 382)  - 
 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305  -  - 
 Чистий фінансовий результат, прибуток 2350  84 775  - 
 Чистий фінансовий результат,(збиток) 2355  -  (26 606) 

 II. СУКУПНИЙ ДОХІД    

 Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 
 1 2 3 4 
 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -  - 

13 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  - 
 Накопичені курсові різниці 2410  -  - 
 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415  -  - 
 Інший сукупний дохід 2445  -  - 
 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  - 

29 Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  - 
 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  - 
 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465  84 775  (26 606) 

 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ    

 Назва статті 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 
 1 2 3 4 
 Матеріальні затрати 2500  21 867  20 855 
 Витрати на оплату праці 2505  66 638  53 151 
 Відрахування на соціальні заходи 2510  14 302  11 487 
 Амортизація 2515  36 827  34 816 
 Інші операційні витрати 2520  10 581  12 190 
 Разом 2550  150 215  132 499 

 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ    

 Назва статті 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 
 1 2 3 4 

 Середньорічна кількість простих акцій 2600  119 376 000  119 376 000 
 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  119 376 000  119 376 000 
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  0,71  -0,22 
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615  0,71  -0,22 
 Дивіденди на одну просту акцію 2650  0,00  0,00 

 
 
 

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

 Довгаль Наталія Валеріївна 
Головний бухгалтер 
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Проміжний стислий звіт про рух грошових коштів Форма № 3   
за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 та 2016 років Код за ДКУД  1801004 
 

    2017 р.  2016 р. 

Прим. Стаття 
Код 

рядка  За звітний період  
За аналогічний період 

попереднього року 
 1 2  3  4 
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
 Надходження від:      
 Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000  584 211  375 145 
 Повернення податків і зборів 3005  -  - 
 у тому числі податку на додану вартість 3006  -  - 
 Цільового фінансування 3010  28  12 
 Надходження авансів від покупців і замовників 3015  201 560  143 392 
 Надходження від повернення авансів 3020  6  11 
 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025  915  36 
 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  2 256  1 618 
 Інші надходження 3095  9 257  13 752 
 Витрачання на оплату:       
 Товарів (робіт, послуг) 3100  (497 967)  (385 196) 
 Праці 3105  (52 525)  (38 455) 
 Відрахувань на соціальні заходи 3110  (13 915)  (11 520) 
 Зобов'язань з податків і зборів 3115  (50 204)  (18 538) 
 Витрачання на оплату авансів 3135  (22 559)  (12 700) 
 Витрачання на оплату повернення авансів 3140  (675)  (436) 
 Інші витрачання 3190  (11 658)  (17 137) 
 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195  148 730  49 984 

 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       
 Надходження від реалізації:       
 фінансових інвестицій 3200  -  - 
 необоротних активів 3205  -  - 
 Надходження від отриманих:       
 відсотків 3215  -  370 
 дивідендів 3220  -  - 
 Надходження від деривативів 3225  -  - 
 Надходження від погашення позик 3230  8  8 
 Інші надходження 3250  -  - 
 Витрачання на придбання:       
 фінансових інвестицій 3255  -  - 
 необоротних активів 3260  (52 323)  (38 628) 
 Виплати за деривативами 3270  -  - 
 Витрачання на надання позик 3275  -  - 
 Інші платежі 3290  -  - 
 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295  (52 315)  (38 250) 

 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності       
 Надходження від:      
 Власного капіталу 3300  -  - 
 Отримання позик 3305  1 489  3 418 
 Інші надходження 3340  -  - 
 Витрачання на:       
 Викуп власних акцій 3345  -  - 
 Погашення позик 3350  (24 938)  (3 791) 
 Сплату дивідендів 3355  (42 557)  (7) 
 Витрачання на сплату відсотків 3360  (13 464)  (11 170) 
 Інші платежі 3390  (10)  (50) 
 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395  (79 480)  (11 600) 
 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400  16 935  134 

11 Залишок коштів на початок року 3405  70 086  61 214 
 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  -  2 

11 Залишок коштів на кінець року 3415  87 021  61 350 
 
 
 
 

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

 Довгаль Наталія Валеріївна 
Головний бухгалтер 
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Проміжний стислий звіт про власний капітал Форма № 4   
за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року Код за ДКУД  1801005 
 

Прим. Стаття 
Код 

рядка  

Зареєстро-
ваний  

капітал  
Капітал у 
дооцінках  

Додатковий 
капітал  

Резервний 
капітал  

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)  
Неоплачений 

капітал  
Вилучений 

капітал  Всього 
 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 Залишок на початок року 4000  29 844  300 131  102 060  4 481  211 683  -  -  648 199 
 Коригування:                   
 Зміна облікової політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Скоригований залишок на початок року 4095  29 844  300 131  102 060  4 481  211 683  -  -  648 199 

 
Чистий прибуток (збиток)  

за звітний період 4100 
 

-  -  -  -  84 775  -  -  84 775 
 Інший сукупний дохід за звітний період 4110  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Розподіл прибутку:                   
 Виплати власникам (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
Спрямування прибутку до  

зареєстрованого капіталу 4205 
 

-  -  -  -  -  -  -  - 
 Відрахування до резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Внески учасників:                   
 Внески до капіталу 4240  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Погашення заборгованості з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Вилучення капіталу:                   
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Вилучення частки в капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Інші зміни в капіталі 4290  -  (16 717)  -  -  16 717  -  -  - 
 Разом змін у капіталі 4295  -  (16 717)  -  -  101 492  -  -  84 775 
 Залишок на кінець року 4300  29 844  283 414  102 060  4 481  313 175  -  -  732 974 

 
за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2016 року    
 

Прим. Стаття 
Код 

рядка  

Зареєстро-
ваний  

капітал  
Капітал у 
дооцінках  

Додатковий 
капітал  

Резервний 
капітал  

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)  
Неоплачений 

капітал  
Вилучений 

капітал  Всього 
 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 Залишок на початок року 4000  29 844  361 273  102 060  4 481  196 684  -  -  694 342 
 Коригування:                   
 Зміна облікової політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Скоригований залишок на початок року 4095  29 844  361 273  102 060  4 481  196 684  -  -  694 342 

 
Чистий прибуток (збиток)  

за звітний період 4100 
 

-  -  -  -  (26 606)  -  -  (26 606) 
 Інший сукупний дохід за звітний період 4110  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Розподіл прибутку:                   
 Виплати власникам (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
Спрямування прибутку до  

зареєстрованого капіталу 4205 
 

-  -  -  -  -  -  -  - 
 Відрахування до резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Внески учасників:                   
 Внески до капіталу 4240  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Погашення заборгованості з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Вилучення капіталу:                   
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Вилучення частки в капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Інші зміни в капіталі 4290  -  (17 776)  -  -  17 776  -  -  - 
 Разом змін у капіталі 4295  -  (17 776)  -  -  (8 830)  -  -  (26 606) 
 Залишок на кінець року 4300  29 844  343 497  102 060  4 481  187 854  -  -  667 736 

 
 
 

......................................................................  ...................................................................... 
Серпокрилов Віктор Миколайович  Довгаль Наталія Валеріївна 
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Примітки до проміжної стислої фінансової звітності 
за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року 

1. Загальна інформація 
Публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" (далі – "Компанія" або "Кіровоградобленерго")  
зареєстроване згідно з чинним законодавством України. Спочатку Компанія була створена як державне 
підприємство і стала відкритим акціонерним товариством відповідно до законодавства України згідно з Наказом 
Президента України № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" 
від 4 квітня 1995 року і з Наказом № 140 Міністерства енергетики і електрифікації України від 1 серпня 1995 року. 
У квітні 2001 року Фондом державного майна України проведено тендер з продажу контрольного пакету акцій 
Компанії. В результаті тендеру основним акціонером Компанії став приватний інвестор. 
Основною діяльністю Компанії є постачання електроенергії фізичним та юридичним особам в Кіровоградській 
області та на території України. Крім цього, Компанія надає послуги з транзиту електроенергії незалежним 
постачальникам електроенергії. 
Юридична адреса Компанії: бульвар Студентський, буд. 15, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25015, 
Україна. 

2. Основні положення облікової політики 
Основа підготовки фінансової звітності 
Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"). 
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком 
основних засобів і фінансових активів, доступних для продажу, які оцінюються за переоціненою та справедливої 
вартістю, відповідно.  Фінансова звітність представлена в тисячах гривень,  всі суми округлені до цілих тисяч, крім 
випадків, де вказано інше.  
У фінансової звітності представлена порівняльна інформація за попередній період. 

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Компанією 
Компанія вперше застосувала деякі нові стандарти і поправки до чинних стандартів, які вступають в силу для 
річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Компанія не застосовувала достроково 
стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу. 
Характер і вплив цих змін розглядаються нижче. Хоча нові стандарти і поправки застосовувалися вперше в 2016 
році, вони не мали істотного впливу на річну фінансову звітність Компанії. Характер і вплив кожного(ой) 
нового(ой) стандарту (поправки) описані нижче: 

МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки відкладених тарифних різниць" 
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає тарифного 
регулювання, продовжувати застосовувати більшість застосовувалися ними діючих принципів облікової політики 
щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, які 
застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в 
звіті про фінансовий стан, а руху по таким залишкам - окремими рядками в звіті про прибуток або збиток та інший 
сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним 
ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. Компанія вже готує звітність по 
МСФО, і не застосовує даний необов'язковий стандарт до своєї фінансової звітності. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спільне підприємництво" - "Облік придбань часткою участі" 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій враховував придбання частки участі в 
спільній операції, діяльність якої є бізнес, згідно з відповідними принципами МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесів" 
для обліку об'єднань бізнесів. Поправки також роз'яснюють, що раніше були частки участі в спільній операції не 
переоцінювати при придбанні додаткової частки участі в тій же спільної операції, якщо зберігається спільний 
контроль. Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зі сфери застосування, згідно з яким дані 
поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний контроль (включаючи звітує), знаходяться під 
загальним контролем однієї і тієї ж сторони, що володіє кінцевим контролем. 
Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участі в спільній операції, так і щодо придбання 
додаткових часток в тій же спільної операції і вступають в силу перспективно. Поправки не впливають на 
фінансову звітність Компанії, оскільки в аналізованому періоді частки участі в спільній операції не придбавалися. 

Поправки до МСБО (IAS) 16 і МСБО (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методів амортизації" 
Поправки роз'яснюють принципи МСБО (IAS) 16 "Основні засоби" та МСБО (IAS) 38 Нематеріальні активи", які 
полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності 
бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. у 
результаті заснований на виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може 
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використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються 
перспективно і не впливають на фінансову звітність Компанії, оскільки вона не використовувала заснований на 
виручці метод для амортизації своїх необоротних активів. 

Поправки до МСБО (IAS) 16 і МСБО (IAS) 41 "Сільське господарство: плодові культури" 
Поправки вносять зміни до вимог до обліку біологічних активів, які відповідають визначенню плодових культур. 
Згідно з поправками біологічні активи, які відповідають визначенню плодових культур, більш не належать до 
сфери застосування МСБО (IAS) 41 "Сільське господарство". Замість цього до них застосовуються положення 
МСБО (IAS) 16. Після первісного визнання плодові культури будуть оцінюватися відповідно до МСБО (IAS) 16 по 
накопиченим фактичними витратами (до дозрівання) і з використанням моделі обліку за первісною вартістю або 
моделі переоцінки (після дозрівання ). Поправки також зобов'язують, щоб продукція, яка росте на плодових 
культурах, як і раніше залишалася в рамках сфери застосування МСБО (IAS) 41 і оцінювалась за справедливою 
вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Відносно державних субсидій, що відносяться до плодовим 
культурам, буде застосовуватися МСБО (IAS) 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну 
допомогу". Поправки застосовуються ретроспективно і не впливають на фінансову звітність Компанії, оскільки у 
Компанії відсутні плодові культури. 

Поправки до МСБО (IAS) 27 "Метод пайової участі в окремих фінансових звітах"  
Поправки дозволяють організаціям використовувати метод пайової участі для обліку інвестицій в дочірні 
організації, спільні підприємства та асоційовані організації в окремих фінансових звітах. Організації, які вже 
застосовують МСФЗ і приймають рішення про перехід на метод пайової участі в своїх окремих фінансових звітах, 
повинні застосовувати цю зміну ретроспективно. Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії. 

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Компанією (продовження) 

"Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр." 
Даний документ включає в себе наступні поправки: 

МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" 
Вибуття активів (або ліквідаційних груп) здійснюється, як правило, за допомогою продажу або розподілу 
власникам. Поправка роз'яснює, що перехід від одного методу вибуття до іншого повинен вважатися не новим 
планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не 
переривається. Дана поправка застосовуєтьсяперспективно. 

МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" 
(I) Договори на обслуговування 
Поправка роз'яснює, що договір на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою 
подальшу участь у фінансовому активі. Для визначення необхідності розкриття інформації організація повинна 
оцінити характер винагороди і угоди відповідно до вказівок щодо подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7. Оцінка того, 
які договори на обслуговування є подальша участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття 
інформації є необхідним для періодів, що починаються до річного періоду, в якому організація вперше застосовує 
данупоправку. 
(Ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченій проміжній фінансовій звітності 
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не застосовуються до скороченою 
проміжної фінансової звітності, за винятком випадків, коли така інформація є значні оновлення інформації, 
відображеної в останньому річному звіті. Дана поправка застосовується ретроспективно. 

МСБО (IAS) 19 "Виплати працівникам" 
Поправка роз'яснює, що розвиненість ринку високоякісних корпоративних облігацій оцінюється на підставі 
валюти, в якій облігація деномінована, а не країни, в якій облігація випущена. При відсутності розвиненого ринку 
високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в певній валюті, необхідно використовувати ставки за 
державними облігаціями. Дана поправка застосовується перспективно. 

МСБО (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність" 
Поправка роз'яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита або в проміжній фінансовій 
звітності, або в іншому місці проміжного фінансового звіту (наприклад, в коментарях керівництва або в звіті про 
оцінку ризиків) із зазначенням відповідних перехресних посилань в проміжній фінансовій звітності. Інша 
інформація в проміжному фінансовому звіті повинна бути доступна для користувачів на тих же умовах і в ті ж 
терміни, що і проміжна фінансова звітність. Дана поправка застосовується ретроспективно. Поправки не 
впливають на фінансову звітність Компанії. 

Поправки до МСБО (IAS) 1 "Ініціатива в сфері розкриття інформації" 
Поправки до МСБО (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змінюють, існуючі вимоги МСБО (IAS) 1. 
Поправки роз'яснюють наступне: 
- вимоги до суттєвості МСБО (IAS)1; 
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- окремі статті у звіті(ах) про прибуток або збиток та інший сукупний дохід і в звіті про фінансовий стан можуть 
бути дезагреговані; 
- у організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансовоїзвітності; 
- частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних, які обліковуються за методом участі в капіталі, має 
бути викладена агрегованих в рамках однієї статті і класифікуватися як статей, які будуть чи не будуть згодом 
рекласифіковано в чистий прибуток абозбиток. 
Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум 
у звіті про фінансовий стан і звіті(ах) про прибуток або збиток та інший сукупний дохід. Дані поправки не 
впливають на фінансову звітність Компанії. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСБО (IAS) 28 "Інвестиційні організації: застосування 
виключення з вимоги про консолідацію" 
Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятки щодо інвестиційних організацій згідно з 
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність". Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення 
з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до материнської організації, яка є 
дочірньою організацією інвестиційної організації, якщо інвестиційна організація оцінює всі свої дочірні організації 
за справедливоювартістю. 
Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня організація 
інвестиційної організації, яка сама не є інвестиційною організацією і надає інвестиційної організації допоміжні 
послуги. Всі інші дочірні організації інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до 
МСБО (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства" дозволяють інвестору при 
застосуванні методу участі в капіталі зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його асоційованої 
організацією або спільним підприємством, яке є інвестиційною організацією, до своїх власних часток участі в 
дочірніх організаціях. 
Ці поправки застосовуються ретроспективно і не впливають на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія не 
готує консолідовану звітність. 
 

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності 
Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску 
фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу. 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" 
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти", яка 
замінює МСБО (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" та всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. 
МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, 
знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 
січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. За винятком обліку 
хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. 
Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими 
винятками. 
Компанія планує почати застосування нового стандарту з необхідною дати вступу в силу. У 2016 році Компанія 
здійснила загальну оцінку впливу всіх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня оцінка ґрунтується на 
інформації, доступної в даний час, і може бути змінена внаслідок більш детального аналізу або отримання 
додаткової обґрунтованою і підтверджена інформації, яка стане доступною для Компанії в майбутньому. В 
цілому, Компанія не очікує значного впливу нових вимог на свій бухгалтерський баланс і власний капітал. 
(а) Класифікація і оцінка 
Компанія не очікує значного впливу на свій бухгалтерський баланс і власний капітал при застосуванні вимог до 
класифікації та оцінки МСФЗ (IFRS) 9. Компанія планує продовжувати оцінювати за справедливою вартістю всі 
фінансові активи, які оцінюються в даний час за справедливою вартістю. Котирувані пайові цінні папери, які 
утримуються в даний час в якості наявних для продажу, прибутку і збитків від зміни справедливої вартості яких 
відображаються в даний час в складі іншого сукупного доходу, будуть замість цього оцінюватися за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, що збільшить волатильність розкритих прибутку або збитку. 
Резерв інструментів, наявних для продажу, представлений в даний час як накопичений інший сукупний дохід, 
буде рекласифікувати до складу нерозподіленого прибутку на початок періоду. Очікується, що згідно з МСФЗ 
(IFRS) 9 боргові цінні папери будуть оцінюватися за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, так як 
Компанія планує не тільки утримувати активи для отримання договірних грошових потоків, але також продавати 
значні обсяги активів на відносно регулярній основі. 
 

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності (продовження) 
Компанія планує утримувати не котируються на біржі пайові цінні папери в доступному для огляду майбутньому. 
Компанія має намір скористатися можливістю представляти зміни справедливої вартості таких інвестицій в складі 
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іншого сукупного доходу і, таким чином, вважає, що застосування МСФЗ (IFRS) 9 не матиме значного впливу на її 
фінансову звітність. Якби Компанія не могла використовувати дану можливість, акції оцінювалися б за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, що збільшило б волатильність розкритих прибутку абозбитку. 
Позики, а також торгова дебіторська заборгованість утримуються для отримання договірних грошових потоків, і 
очікується, що вони приведуть до виникнення грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної 
суми боргу і відсотків. Отже, Компанія очікує, що згідно з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за 
амортизованою вартістю. Однак Компанія більш детально проаналізує характеристики договірних грошових 
потоків за цими інструментами, перш ніж робити висновок про те, чи всі інструменти відповідають критеріям для 
оцінки за амортизованою вартістю згідно з МСФЗ (IFRS) 9. 
(б) Знецінення 
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанія відображала по всіх боргових цінних паперів, позик і торгової дебіторської 
заборгованості 12-місячні очікувані кредитні збитки або очікувані кредитні збитки за весь термін. Компанія планує 
застосувати спрощений підхід і відобразити очікувані кредитні збитки за весь термін за торговельною 
дебіторською заборгованістю. Компанія очікує, що ці вимоги нададуть значний вплив на її власний капітал через 
незабезпеченість позик і дебіторської заборгованості, але вона повинна буде провести більш детальний аналіз, 
що враховує всю обґрунтовану і підтверджувану інформацію, включаючи прогнозну, для визначення розмірів 
впливу. 
 (в) Облік хеджування 
Компанія вважає, що всі існуючі відносини хеджування, визначені в даний час на розсуд Компанії в якості 
ефективних відносин хеджування, відповідатимуть вимогам до обліку хеджування згідно з МСФЗ (IFRS) 9. 
Оскільки МСФЗ (IFRS) 9 не змінює загальні принципи обліку організацією ефективності хеджування, компанія не 
очікує значного впливу в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 9. 

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка буде 
застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що 
відбиває відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг 
покупцеві. 
Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Буде вимагатися повне 
ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати; при цьому допускається застосування до цієї дати. Компанія 
планує використовувати варіант повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхідною дати 
вступу в силу. У 2016 році Компанія провела попередню оцінку наслідків застосування МСФЗ (IFRS) 15, 
результати якої можуть бути переглянуті за підсумками триваючого більш детального аналізу. Крім цього, 
Компанія бере до уваги поправки, випущені Радою з МСФЗ в квітні 2016 року, і буде відстежувати зміни в 
майбутньому. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 "Продаж або внесок активів в угодах між інвесторомі його 
асоційованою організацією або спільним підприємством" 
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частині обліку втрати контролю над 
дочірньою організацією, яка продається асоційованого підприємства або спільному підприємству або вноситься в 
них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що 
представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою 
організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які 
виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах 
часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційовані підприємства або спільному підприємстві. 
Рада з МСФЗ переніс дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, однак організація, яка 
застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. 

Поправки до МСБО (IAS) 7 "Ініціатива в сфері розкриття інформації" 
Поправки до МСБО (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів" є частиною ініціативи Ради по МСФО в сфері розкриття 
інформації і вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності 
оцінити зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими 
потоками, так і зміни, не обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок організації не зобов'язані 
надавати порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Застосування даних 
поправок зажадає розкриття Компанією додаткової інформації. 

Поправки до МСБО (IAS) 12 "Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків" 
Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, обмежує чи податкове законодавство джерела 
оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити відрахування при відновленні такої тимчасовою різниці. 
Крім того, поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній оподаткований 
прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких 
активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість. 
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Організації повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуванні поправок 
зміна власного капіталу на початок самого раннього порівняльного періоду може бути визнано в складі 
нерозподіленого прибутку на початок періоду (або в складі іншого компонента власного капіталу, відповідно) без 
рознесення зміни між нерозподіленим прибутком та іншими компонентами власного капіталу на початок періоду. 
Організації, які застосовують дане звільнення, повинні розкрити цей факт. 
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. 
Допускається застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш раннього періоду, 
вона повинна розкрити цей факт. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність 
Компанії. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій" 
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основі акцій", в яких розглядаються три 
основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками 
грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для 
зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті 
якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає 
класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. 
При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте 
допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і 
дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року 
або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. В даний час Компанія оцінює можливий вплив цих 
поправок на її фінансовузвітність. 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСБО (IAS) 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 
(IFRIC) 4 "Визначення наявності в угоді ознак оренди", Тлумачення ПКТ (SIC) 15 "Операційна оренда - стимули" і 
Тлумачення ПКТ (SIC) 27 "Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ 
(IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб 
орендарі відбивали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку 
обліку, передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від 
визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і 
короткострокової оренди (тобто, Оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде 
визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (тобто, Зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє 
право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто, Актив у формі права користування). 
Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по 
амортизації активу в формі правакористування. 
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміну 
термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються 
для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з 
оренди в якості коригування активу в формі права користування. 
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в 
даний момент вимог МСБО (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті 
ж принципи класифікації, що і в МСБО (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну іфінансову. 
Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в 
порівнянні з МСБО (IAS) 17. 
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. 
Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар 
має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого 
ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення. 
У 2017 році Компанія планує оцінити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фінансову звітність. 
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3. Нематеріальні активи 

 Ліцензії та програмне 
забезпечення 

 2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
Первісна вартість:    
На 1 січня 5 223  4 468 
Надходження -  217 
Вибуття (2)  - 
На 31 березня 5 221  4 685 

Амортизація та знецінення:    
На 1 січня (4 471)  (4 001) 
Амортизація  (214)  (185) 
Вибуття 1  - 
На 31 березня (4 684)  (4 186) 

Чиста балансова вартість:    
На 1 січня 752  467 
На 31 березня  537  499 

4. Незавершені капітальні інвестиції 
 2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
На 1 січня 12 296  12 520 
Надходження 35 974  33 373 
Перекласифіковано до складу основних засобів (5 515)  (10 455) 

На 31 березня 42 755  35 438 

5. Основні засоби 

 Земля  Будівлі   
Передавальне 

обладнання   
Офісне 

обладнання   
Транспортні 

засоби  
Інші основні 

засоби  Разом 
 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Первісна вартість або оцінка:              
На 1 січня 2016 року 74  188 793  1 276 471  16 564  72 710  485 197  2 039 809 
Надходження -  18  7 050  60  1 145  1 965  10 238 
Вибуття -  (566)  (1 548)  -  (149)  (736)  (2 999) 
Рекласифікація -  -  -  -  -  -  - 
На 31 березня 2016 року 74  188 245  1 281 973  16 624  73 706  486 426  2 047 048 
На 1 січня 2017 року 74  189 153  1 394 600  18 358  78 240  480 832  2 161 257 
Надходження -  24  3 086  460  752  1 193  5 515 
Вибуття -  (31)  (1 828)  (6)  -  (114)  (1 979) 
На 31 березня 2017 року 74  189 146  1 395 858  18 812  78 992  481 911  2 164 793 

Знос та знецінення:              
На 1 січня 2016 року -  (43 066)  (368 497)  (14 241)  (53 615)  (454 494)  (933 913) 
Амортизація  -  (2 815)  (28 761)  (313)  (1 320)  (1 514)  (34 723) 
Вибуття -  346  654  -  130  732  1 862 
На 31 березня 2016 року -  (45 535)  (396 604)  (14 554)  (54 805)  (455 276)  (966 774) 
На 1 січня 2017 року -  (53 748)  (483 806)  (15 176)  (59 017)  (445 202)  (1 056 949) 
Амортизація  -  (2 520)  (30 891)  (347)  (1 197)  (1 737)  (36 692) 
Вибуття -  16  851  (1)  (100)  (1)  765 
На 31 березня 2017 року -  (56 252)  (513 846)  (15 524)  (60 314)  (446 940)  (1 092 876) 

Чиста балансова вартість:              
На 1 січня 2016 року 74  145 727  907 974  2 323  19 095  30 703  1 105 896 
На 31 березня 2016 року 74  142 710  885 369  2 070  18 901  31 150  1 080 274 
На 1 січня 2017 року 74  135 405  910 794  3 182  19 223  35 630  1 104 308 
На 31 березня 2017 року 74  132 894  882 012  3 288  18 678  34 971  1 071 917 



Публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" 
 
Примітки до проміжної стислої фінансової звітності 
за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року 

ПРИМІТКИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ НА СТОРІНКАХ 9 - 15, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ПРОМІЖНА СТИСЛА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ТРИМІСЯЧНИЙ ПЕРІОД, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 15 
 

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

Активи, що передані в якості забезпечення 
Власні основні засоби балансовою вартістю приблизно 702`805 тис. грн. (2016 р.: 741`414 тис. грн.) були передані 
в заставу для забезпечення позик, отриманих Компанією. Власні основні засоби були закладені як забезпечення 
банківських кредитів (див. Примітку 17). Компанія не вправі закладати дані активи в забезпечення інших позик або 
продавати їх іншим особам. 

6. Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі 
Інформація про інвестицій в асоційовані компанії на звітну дату: 

     Частка володіння % 

 Основна 
діяльність  

Країна 
реєстрації  31-03-2017  31-12-2016 

ТОВ "Кіровоградська генеруюча компанія" (i) Електромонтажні 
роботи  

Україна  66.35%  66.35% 

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

Україна  100.00%  100.00% 

(i) ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ" 
Кіровоградобленерго належить 66.35% частки в компанії ТОВ "Кіровоградська Генеруюча Компанія", яка є 
приватною компанією, що не котується на ринку цінних патерів. Компанія обліковує ці інвестиції за методом участі 
в капіталі. 

(ii) ТОВ "ЕНЕРГО-СПОРТ" 
ТОВ "Енерго-Спорт" є приватна компанія що не котується на ринку цінних патерів. Станом на 31 березня 2017 
року та на 31 грудня 2016 року Кіровоградобленерго володіє 100% у капіталі ТОВ "Енерго-Спорт" і обліковує ці 
інвестиції за методом участі в капіталі. Незважаючи на те, що Компанія контролює ТОВ "Енерго-Спорт",     
Кіровоградобленерго не консолідує цю інвестицію, а продовжує обліковувати її за методом участі в капіталі 
оскільки це не призведе до будь-яких суттєвих змін у фінансовій звітності. 
 
Інвестицій в асоційовані компанії у фінансовій звітності наведені наступним чином: 

Суми, визнані в балансі таким чином: 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
ТОВ "Кіровоградська генеруюча компанія" 106 852  106 852 
ТОВ "Енерго-Спорт"  3 052  3 052 
Інвестиції, які обліковуються за методом участі  

в капіталі інших підприємств разом (рядок 1030) 109 904  109 904 
    

7. Інші фінансові інвестиції 
 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Інвестиції, доступні для продажу, за справедливою вартістю:    
Інвестиційні сертифікати, що котируються на ринку цінних патерів (i) 165 911  165 911 
Акції, що котируються на ринку цінних патерів (ii) 32 065  32 065 
Інші фінансові інвестиції разом 197 976  197 976 

Поточні фінансові інвестиції (рядок 1160) 165 911  165 911 
Довгострокові фінансові інвестиції (рядок 1035) 32 065  32 065 
Інші фінансові інвестиції разом 197 976  197 976 
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(i) Інвестиційні сертифікати, що котируються на ринку цінних патерів 
Інвестиційні сертифікати складаються з безпроцентних інвестиційних сертифікатів, які вільно торгуються на ринку 
цінних паперів. Вони оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в 
іншому сукупному доході. 

(ii) Акції, що котируються на ринку цінних патерів 
Акції, що котируються на ринку цінних патерів оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток 
або збиток визнаються в іншому сукупному доході. Вони складаються з акцій: 

   31-03-2017  31-12-2016 

 Частка володіння  
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 %  тис. грн.  тис. грн. 
ПАТ "Південна генеруюча компанія" 2.67%  32 065  32 065 
Акції, що котируються на ринку цінних патерів разом   32 065  32 065 

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

 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Реструктуризована дебіторська заборгованість, загальна сума 5 902  5 902 
Неамортизований дисконт (2 419)  (2 419) 
Довгострокова дебіторська заборгованість (рядок 1040) 3 483  3 483 

9. Запаси 
 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Матеріали для передавального обладнання  18 766  10 212 
Запасні частини до виробничого обладнання 11 117  7 631 
Паливо 5 604  5 215 
Інше 7 884  5 772 
Запаси разом (рядок 1100) 43 371  28 830 

10. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Дебіторська заборгованість з пов'язаними сторонами (Примітка 31) 112  120 
Торговельна дебіторська заборгованість 143 623  134 821 
Інша дебіторська заборгованість 1 094  1 097 
Резерв під сумнівну заборгованість (40 776)  (37 251) 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,  

роботи, послуги разом (рядок 1125) 104 053  98 787 
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11. Гроші та їх еквіваленти 
До грошових коштів та їх еквівалентів Компанія відносить готівку в касі, кошти на поточних рахунках в банках та 
короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які 
характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Щодо грошових коштів на звітні дати відсутні будь-які 
обмеження або обтяження. 
 
 

 31-03-2017  31-12-2016 
 На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Рахунки в банках 83 189  69 327 
Грошові кошти в касі 243  87 
Грошові кошти на розподільчих рахунках (i) 3 589  672 
Гроші та їх еквіваленти разом (рядок 1165) 87 021  70 086 

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

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

 
Кількість акцій  

Номінальна 
вартість однієї 

акції  

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

 тис. штук  грн.  тис. грн. 
На 1 січня 2016 року 119 376  0,25  29 844 
Внески учасників /(вилучення капіталу), протягом року 0  0,00  - 
На 31 грудня 2016 року 119 376  0,25  29 844 
Внески учасників /(вилучення капіталу), протягом року 0  0,00  - 
На 31 березня 2017 року 119 376  0,25  29 844 

Структура акціонерного капіталу Компанії представлена таким чином: 
 31-03-2017  31-12-2016 

 
Кількість 

акцій 
 

Частка 
володіння 

 

Кількість 
акцій 

 

Частка 
володіння 

 тис. штук  %  тис. штук  % 
VS Energy International N.V.  99`079  82.997%  99`079  82.997% 
Інші юридичні та фізичні особи 20`297  17.003%  20`297  17.003% 
 119`376  100.000%  119`376  100.000% 

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

 Фонд переоцінки 
основних засобів   

Фонд 
інструментів, 

доступних для 
продажу   Разом 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.. 
На 1 січня 2016 року 369 671  (8 398)  361 273 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів -  10 022  10 022 
Вплив податку на прибуток від переоцінки  

фінансових інструментів -  (1 803)  (1 803) 
Використання дооцінки необоротних активів (69 361)  -  (69 361) 
На 31 грудня 2016 року 300 310  (179)  300 131 

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

фінансових інструментів -    - 
Використання дооцінки необоротних активів (16 717)  -  (16 717) 
На 31 березня 2017 року 283 593  (179)  283 414 

14. Додатковий капітал 
У складі додаткового капіталу Компанія відображає вплив гіперінфляції. Додатковій капітал сформовано за 
рахунок нерозподіленого прибутку та складає 102`060 тис. грн. (2016 р.: 102`060 тис. грн.) 

15. Резервний капітал 
Згідно зі статутом Компанія створює резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. 
Формування резервного капіталу відбувалося шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Компанії або за 
рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал створено для збільшення статутного капіталу, погашення 
заборгованості у разі ліквідації Компаній тощо. Нерозподілений прибуток, за рахунок якого сформовано такий 
резервний фонд, не підлягає розподілу між акціонерами Компанії. 
Станом на 31 березня 2017 року резервний капітал складає 4`481 тис. грн. (31 грудня 2016 року: 4`481 тис. грн.). 

16. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Залишок на 1 січня 211 683  196 684 
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 84 775  (54 362) 
Дивіденди -  - 
Використання дооцінки необоротних активів 16 717  69 361 
Залишок на 31 березня 313 175  211 683 

 

17. Короткострокові кредити та позики 
     31-03-2017  31-12-2016 
 Ефективна 

ставка  
Строк 

погашення  На кінець звітного 
періоду  

На початок 
звітного періоду 

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

(2014 р.: 14`900`000 USD) (i) 12.00%  01-04-2017  401 943  405 143 
Договір овердрафту на суму 25`000`000 грн. 

(2015 р.: 0.00 грн.) (ii) 21.00%  17-02-2017  -  24 938 
Короткострокові кредити та позики разом 

(рядок 1600)     401 943  430 081 

(i) Банківський кредит на суму 14`900`000 USD (2014 р. 14`900`000 USD) 
Банківський кредит отриманий 03-06-2011року від ПАТ "Сбербанк Росії". Сума кредиту підлягає виплаті до 
01-04-2017 року. 
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Кредит виданий під заставу основних засобів балансовою вартістю приблизно 702`254 тис. грн. 
(2015 р.: 702`254 тис. грн.) 

(ii) Договір овердрафту на суму 25`000`000 грн. (2016 р.: 24 938 тис. грн.) 
Договір овердрафту укладений 19-02-2016 року з АТ "ТАСкомбанк". Сума кредиту була погашена 
17-02-2017 року. 
Кредит виданий під заставу основних засобів балансовою вартістю приблизно 61`691 тис. грн. 

18. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Кредиторська заборгованість перед постачальниками електроенергії 493  9 
Кредиторська заборгованість перед постачальниками та підрядниками 5 341  2 974 
Кредиторська заборгованість з постачальниками за транзит електроенергії 178  378 
Кредиторська заборгованість перед постачальниками основних засобів -  - 
Інша кредиторська заборгованість 407  369 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,  

послуги разом (рядок 1615) 6 419  3 730 

19. Зобов'язання перед бюджетом 
 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Єдиний соціальний податок до сплати 2 223  2 005 
ПДВ до сплати 8 848  8 192 
Податок з доходу фізичних осіб до сплати 1 685  1 864 
Місцеві податки до сплати 773  478 
Зобов'язання перед бюджетом разом (рядки 1620+1625) 13 529  12 539 

 

20. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 
 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Заборгованість по дивідендам перед пов'язаними сторонами (Примітка 31) 37 308  79 860 
Заборгованість по дивідендам третім особам 3 462  3 466 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками  

з учасниками разом (рядок 1640) 40 770  83 326 
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21. Поточні забезпечення 
Забезпечення виплат персоналу включає нарахування щорічних відпусток персоналу Компанії: 

 2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
Залишок на 1 січня 39 918  24 886 
Нараховано  7 001  4 315 
Використано  (5 382)  (2 692) 
Залишок на 31 березня 41 537  26 509 

22. Інші поточні зобов'язання 
 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Облігації (i) 98 638  97 149 
Відсотки до сплати 54 805  54 023 
Інша кредиторська заборгованість 27 971  19 002 
Інші поточні зобов'язання разом (рядок 1690) 181 414  170 174 

(i) Облігації 
На звітну дату Компанія виступає емітентом облігацій серій А і В. У звіті заборгованість по облігаціях 
представлена в складі короткострокових зобов'язань, оскільки у зв'язку з загальною економічною кризою, 
власники облігацій можуть скористатися правом на оферту (щорічну подачу облігацій емітенту для їх 
дострокового викупу).  У звітному періоді Компанія розмістила 1’487 штук облігацій власної емісії (2016 р. – 
розмістила 3`414 штук та викупила 3`918 штук). 

     31-03-2017  31-12-2016 
 Ефективна 

ставка  
Строк 

погашення  На кінець звітного 
періоду  

На початок 
звітного періоду 

 %    тис. грн.  тис. грн. 
Облігації серії А 15.50%-14.00%  28-08-2025  4 101  4 101 
Облігації серії В 22.00%-14.00%  26-09-2017  94 537  93 048 
Облігації разом       98 638  97 149 

Облігації серії  А 
Загальна інформація - У 2005 році Компанія емітувала 5`000 простих іменних облігацій серії А номінальною 
вартістю 1`000 гривень кожна і датою погашення 7 вересня 2015 року. В зв’язку з закінченням терміну в 2015 році 
було прийнято рішення про подовження терміну обігу облігацій серії А до 28 серпня 2025 року. Виплата відсотків 
здійснюється чотири рази на рік протягом терміну обігу облігацій. Для виплат звітного періоду відсоткова ставка 
становила 15.50%-14.00% річних. 
Забезпечення - Випуск облігацій Компанії серії А забезпечений договором поруки з ПАТ "Українська іноваційно-
фінансова компанія" від 23 червня 2005 року, згідно якого поручитель зобов’язується здійснювати забезпечення 
випуску облігацій та в повному обсязі відповідати за виконання емітентом зобов’язань перед власниками 
облігацій, які укладуть відповідний договір. 
Облігації серії В 
Загальна інформація - У 2008 році Компанія отримала право на випуск 120`000 штук облігацій серії В 
номінальною вартістю 1`000 гривень кожна і терміном обігу до 24 лютого 2013 року. В зв’язку з закінченням 
терміну в 2013 році було прийнято рішення про подовження терміну обігу облігацій серії В до 26 вересня 2017 
року. Виплата відсотків здійснюється чотири рази на рік протягом терміну обігу облігацій. Для виплат звітного 
періоду відсоткова ставка становила 22.00%-14.00% річних. 
Забезпечення - Випуск облігацій Компанії серії В забезпечений договором поруки з ПАТ "Готель "Прем’єр Палац" 
від 25 грудня 2007 року, згідно якого поручитель зобов’язується здійснювати забезпечення випуску облігацій та в 
повному обсязі відповідати за виконання емітентом зобов’язань перед власниками облігацій, які укладуть 
відповідний договір. 
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23. Чистий дохід від реалізації 
 2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
Дохід від продажу електроенергії юридичним особам  414 553  293 773 
Дохід від продажу електроенергії фізичним особам  213 050  144 633 
Дохід від транзиту електроенергії  5 068  3 391 
Дохід від надання послуг 10 549  11 219 
Чистий дохід від реалізації разом (рядок 2000) 643 220  453 016 

 

24. Собівартість реалізації 
 2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
Електроенергія (390 307)  (290 988) 
Заробітна плата та відповідні нарахування (70 294)  (55 780) 
Знос та амортизація (36 415)  (34 404) 
Матеріальні затрати (21 482)  (20 483) 
Витрати на послуги (9 279)  (10 902) 
Собівартість реалізації разом (рядок 2050) (527 777)  (412 557) 

25. Адміністративні витрати 

 2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
Заробітна плата та відповідні нарахування (10 646)  (8 857) 
Професійні послуги (45)  (40) 
Знос і амортизація (412)  (412) 
Оренда будівель (444)  (362) 
Офісне приладдя та матеріали (385)  (372) 
Послуги банків (296)  (252) 
Інші адміністративні витрати (517)  (635) 
Адміністративні витрати разом (рядок 2130) (12 745)  (10 930) 

 

26. Інші операційні доходи (витрати) 

 2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
Отримані штрафи, пені, неустойки 2 192  1 454 
Дохід від реалізації товарів, запасів 189  787 
Дохід від операційної оренди 614  348 
Відсотки банка на залишки на рахунках 921  60 
Відшкодування раніше списаних активів 85  56 
Дохід від списання кредиторської заборгованості 4  - 
Витрати від операційних курсових різниць 3 616  (35 632) 
Коригування резерву сумнівних боргів (3 555)  (7 472) 
Витрати на соціально-культурні заходи (1 282)  (292) 
Благодійна допомога (438)  (180) 
Виплати по колективному договору (209)  (177) 
Інші витрати операційної діяльності (534)  (523) 
Інші операційні витрати разом (рядок 2180) 1 603  (41 571) 
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27. Інші доходи (витрати) 

 2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
Дохід від безкоштовно отриманих основних засобів 3  - 
Дохід від реалізації фінансових інвестицій -  - 
Списання основних засобів (1 125)  (1 325) 
Переоцінка корпоративних прав -  - 
Інше 683  1 414 
Інші доходи разом (рядок 2240) (439)  89 

 

28. Фінансові доходи (витрати) 
 2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
Відсотки за банківськими кредитами  (11 733)  (11 831) 
Відсотки за облігаціями  (2 929)  (2 827) 
Відсоткові витрати разом (14 662)  (14 658) 
Амортизація дисконту з довгострокової заборгованості -  - 
Відсотки за облігаціями отримані -  - 
Відсотки за депозитами отримані -  170 
Дивіденди отримані -  - 
Інші фінансові доходи (витрати) (43)  (165) 
Фінансові витрати разом (рядок 2250) (14 705)  (14 653) 

 

29. Податок на прибуток 
Податок на прибуток у звіті про фінансові результати: 

 2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн. 
Поточний податок на прибуток:    
Витрати з поточного податку на прибуток 4 382  - 

Відстрочений податок на прибуток:    
Відстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному році -  - 
Витрати (дохід) з податку на прибуток (рядок 2300) 4 382  - 

 

Відстрочений податок на прибуток у звіті про фінансовий стан: 
 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Відстрочені податкові активи (рядок 1045) -  - 
Відстрочені податкові зобов'язання (рядок 1500) (88 719)  (88 719) 
Чисті відстрочені податкові активи / (зобов'язання) (88 719)  (88 719) 
 

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

2017 р. 
Залишок на 

початок періоду   

Відображено у 
складі прибутку 

або збитку   

Відображено у 
складі іншого 

сукупного доходу   
Залишок на 

початок періоду 
 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Основні засоби (89 737)  -  -  (89 737) 
Фінансові активи, доступні для продажу 40  -  -  40 
Забезпечення 978  -  -  978 
Разом (88 719)  -  -  (88 719) 
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30. Умовні і контрактні зобов’язання 
Загальна інформація  
В енергетичному секторі тривають процеси суттєвої реструктуризації та реформування, майбутній напрямок і 
наслідки яких у цей час невідомі. Можливі реформи політики встановлення тарифів, погашення державними 
організаціями заборгованості за електричну енергію та реструктуризація енергетичної галузі можуть здійснювати 
істотний вплив на підприємства цієї галузі. У зв'язку з невизначеністю щодо можливих змін у цьому секторі, у цей 
час неможливо оцінити потенційний вплив реформ на фінансовий стан і результати діяльності Компанії. 

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

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

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

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

Зобов'язання з операційної оренди – Компанія виступає як орендар 
Мінімальна орендна плата майбутніх періодів за договорами оренди станом на 31 березня: 

 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Протягом одного року 1 575  2 100 
Понад одного року, але не більше п‘яти років -  - 
Понад п‘ять років 3 404  4 538 
Разом 4 979  6 638 

 

Зобов'язання з операційної оренди – Компанія виступає як орендодавець  
Компанія уклала договори оренди нерухомості, що складається з надлишків офісних площ Компанії. Ці договори 
оренди мають строк тривалістю 1 рік. Усі договори оренди включають пункт про можливість перегляду орендної 
плати у бік підвищення відповідно до поточних ринкових умов. 
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31. Розкриття інформації про зв’язані сторони 
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)ПАТ"Кіровоградобленерго" 
Кінцевими бенефіціарними власниками ПАТ "Кіровоградобленерго" є фізичні особи: 
Пані Марина Ярославська громадянка Німеччини; 
Пан Віліс Дамбінс громадянин Латвії; 
Пан ВалтсВігантс громадянин Латвії; 
Пан АртурсАльтбергс громадянин Латвії; 
Пан Олег Сізерман громадянин Німеччини. 
Операцій між кінцевими власниками і ПАТ "Кіровоградобленерго" за звітний період, не було (2016 р.: нуль грн.). 
Залишки в розрахунках на кінець звітного періоду відсутні (2016 р .: нуль грн.) 

Холдингова компанія 
Компанія VS Energy International N.V. (Нідерланди)є материнською організацією для ПАТ "Кіровоградобленерго". 

Асоційовані компанії 
ТОВ "Кіровоградська генеруюча компанія"є асоційованою компанією ПАТ "Кіровоградобленерго" в якій Компанія 
володіє 66.35% частки у чистих активах 
ТОВ "Енерго-Спорт"є асоційованою компанією ПАТ "Кіровоградобленерго" в якій Компанія володіє100% частки у 
чистих активах 

Операції та залишки зі зв’язаними сторонами 
Наведена нижче таблиця містить інформацію про загальні суми операцій з пов'язаними сторонами за 
тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 та 2016 років.  

 Продажі пов'язаним сторонам  Покупки у пов'язаних сторін 
 2017 р.  2016 р.  2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
VSEnergyInternationalN.V. (Нідерланди) -  -  -  - 
ТОВ "Кіровоградська генеруюча компанія" 1  1  -  - 
ТОВ "Енерго-Спорт" -  -  3  3 
        

 
Залишки в розрахунках між Компанією і пов'язаними сторонами на звітну дату представлені нижче: 

 Заборгованість пов'язаних сторін  
Заборгованість перед зв'язаними 

сторонами 
 2017 р.  2016 р.  2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
VSEnergyInternationalN.V. (Нідерланди) -  -  37 308  79 860 
ТОВ "Кіровоградська генеруюча компанія" -  -  -  - 
ТОВ "Енерго-Спорт" 112  120  -  - 

       
Операції зі зв'язаними сторонами проводились на умовах, які не обов’язково є доступними для сторін, які не є 
зв'язаними. Залишки в розрахунках зі зв'язаними сторонами нічим не забезпечені, є безпроцентними, і будуть 
погашені грошовими коштами. 

Операції з провідним управлінським персоналом 
Винагорода провідного управлінського персоналу за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року 
представлена у формі короткострокових винагород в сумі 1 832 тис. грн. (2016р.: 1 194 тис. грн.) 



Публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" 
 
Примітки до проміжної стислої фінансової звітності 
за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року 

ПРИМІТКИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ НА СТОРІНКАХ 9 - 25, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 
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32. Політика управління ризиками 
Компанія відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають в ході її діяльності. Цими ризиками є 
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.  
Основні фінансові зобов'язання Компанії включають кредити та позики і торговельну та іншу кредиторську 
заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є фінансування операцій Компанії для підтримки 
її діяльності. Фінансовими активами, якими володіє Компанія, є торговельна та інша дебіторська заборгованість і 
грошові кошти. Компанія також утримує доступні для продажу інвестиції. 

Категорії фінансових інструментів 
 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Фінансові активи    
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 021  70 086 
Торговельна дебіторська заборгованість 104 053  98 787 
Інша дебіторська заборгованість 3 483  3 483 
Інші фінансові активи 197 976  197 976 

Фінансові зобов'язання    
Кредити та позики 401 943  430 081 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 237 050  265 324 

Кредитний ризик  
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і виникнення у Компанії пов'язаних 
із цим збитків. 
Компанія схильна до кредитного ризику відносно торгової та іншої дебіторської заборгованості, а також інших 
фінансових активів. 
Компанія структурує рівень свого кредитного ризику шляхом встановлення лімітів на максимальну суму ризику 
щодо одного споживача або групи споживачів. Однак, ліміти щодо рівня кредитного ризику не можуть 
застосовуватися до усіх споживачів. 

Ринковий ризик 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом 
коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе чотири типи ризику: ризик зміни 
процентної ставки, валютний ризик, ризик зміни цін на товари та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на 
інструменти капіталу. Фінансові інструменти, піддані ринкового ризику включають в себе кредити та позики, а 
також фінансові активи, доступні для продажу. 

Ризик зміни процентної ставки 
Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 
фінансовим інструментом коливатиметься зважаючи змін ринкових процентних ставок. Ризик зміни ринкових 
процентних ставок відноситься до боргових зобов'язаннях Компанії з плаваючою процентною ставкою. Компанія 
управляє ризиком зміни процентних ставок, використовуючи кредити і позики з фіксованою процентною ставкою. 

Валютний ризик 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим 
інструментом коливатиметься внаслідок змін у валютних курсах. Схильність Компанії до ризику зміни валютних 
курсів обумовлена банківськими кредитами номінованими у доларах США. 
Балансова вартість деномінованих в іноземній валюті грошових активів та зобов'язань Компанії станом на звітну 
дату представлена наступним чином: 

 Активи  Зобов'язання 

 2017 р.  2016 р.  2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Долари США -  -  401 943  405 144 



Публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" 
 
Примітки до проміжної стислої фінансової звітності 
за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року 

ПРИМІТКИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ НА СТОРІНКАХ 9 - 26, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 
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32. Політика управління ризиками(продовження) 
Аналіз чутливості до валютного ризику. 
Компанія в основному схильна до ризику зміни курсу долара США. 
У таблиці нижче представлені дані про можливий вплив підвищення або зниження української гривні на 5% по 
відношенню до відповідних валют. Аналіз чутливості до ризику розглядає тільки залишки по грошовим статтям, 
вираженим в іноземній валюті, та коригує перерахунок цих залишків на звітну дату за умови 5-відсоткового зміни 
курсів валют. 

 31-03-2017  31-12-2016 

 
Збільшення / 

зменшення  

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування  
Збільшення / 

зменшення  

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 
 %.  тис. грн.  %.  тис. грн. 
Зміна валютного курсу долара США 5%  (20 097)  5%  (20 257) 
Зміна валютного курсу долара США -5%  20 097  -5%  20 257 

Ризик зміни цін на дольові фінансові інструменти 
Фінансові інструменти, що котируються і не котируються на ринку цінних патерів Компанії схильні до ризику, 
зумовленого невизначеністю відносно майбутньої вартості інвестиційних цінних паперів. 
На звітну дату схильність ризику, пов'язаному з фінансовими інструментами, що котируються і не котируються, 
оціненими за справедливою вартістю, становила 197`976 тис. грн.  

Ризик ліквідності  
Підхід керівництва Компанії до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної 
діяльності та залученні фінансування для покриття потреб в оборотному капіталі. 
Компанія здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За 
допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими інвестиціями та 
фінансовими активами (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані 
грошові потоки від операційної діяльності. 
Метою Компанії є підтримка балансу між безперервністю фінансування і гнучкістю шляхом використання 
банківських овердрафтів, банківських кредитів, векселів. 

Ризик концентрації бізнесу 
Основна господарська діяльність Компанії зосереджена на території Україні. Законодавство, що впливає на 
діяльність компаній в Україні, схильне до частих змін. Внаслідок цього активи і діяльність Компанії можуть бути 
схильні до ризику у разі негативних змін у політичному і діловому середовищі. Протягом тримісячного періоду, що 
закінчився 31 березня 2017 та 2016 років близько  99,9% придбаної електроенергії отримувалися у постачальника 
ДП "Енергоринок". 

Управління капіталом 
Компанія здійснює управління капіталом для забезпечення безперервної діяльності Компанії в осяжному 
майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і 
власних коштів. 
Компанія здійснює контроль капіталу, використовуючи співвідношення власних і позикових коштів, яке 
розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу. У чисту заборгованість включаються 
кредити і позики, торговельна та інша кредиторська заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх 
еквівалентів. 
Співвідношення позикових і власних коштів на звітну дату представлено наступним чином: 

 31-03-2017  31-12-2016 

 
На кінець звітного 

періоду  
На початок 

звітного періоду 
 тис. грн.  тис. грн. 
Кредити та позики 401 943  430 081 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 237 050  265 324 
За вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів  (87 021)  (70 086) 

Чисті позикові кошти 551 972  625 319 
Власний капітал 732 974  648 199 
Співвідношення чистих позикових коштів до власного капіталу 75%  96% 

 



Публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" 
 
Примітки до проміжної стислої фінансової звітності 
за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року 

ПРИМІТКИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ НА СТОРІНКАХ 9 - 27, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 
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33. Оцінка за справедливою вартістю 
В таблиці нижче представлена ієрархія джерел оцінок справедливої вартості активів та зобов’язань Компанії за 
справедливою вартістю. 

Ієрархія джерел оцінок активів за справедливою вартістю станом на 31 березня 2017 року 

 Разом  

Котирувань на 
активних ринках 

(Рівень 1)  

Значні 
спостережувані 

вихідні дані 
(Рівень 2)  

Значні 
неспостережувані 

вихідні дані 
(Рівень 3) 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Активи, що оцінюються за справедливою 

вартістю:        
Фінансові інвестиції, наявні  

для продажу (Примітка 34):        
Інвестиційні сертифікати, що котируються 

на ринку цінних патерів 165 911  165 911  -  - 
Акції, що котируються на ринку цінних 

патерів 32 065  32 065  -  - 
Основні засоби, що обліковуються за  

моделлю переоцінки (Примітка 5) 1 071 917  -  1 071 917  - 

Активи, справедлива вартість яких 
розкривається (Примітка 34):        

Довгострокова дебіторська заборгованість 3 483  -  3 483  - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 104 053  -  104 053  - 

Зобов’язання, справедлива вартість яких 
розкривається (Примітка 34):        

Кредити та позики 401 943  -  401 943  - 
Торгова та інша кредиторська заборгованість 129 965  -  129 965  - 
Забезпечення виплат персоналу 41 537  -  41 537  - 
Облігації 98 638  -  98 638  - 

 

Ієрархія джерел оцінок активів за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2016 року 

 Разом  

Котирувань на 
активних ринках 

(Рівень 1)  

Значні 
спостережувані 

вихідні дані 
(Рівень 2)  

Значні 
неспостережувані 

вихідні дані 
(Рівень 3) 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Активи, що оцінюються за справедливою 

вартістю:        
Фінансові інвестиції, наявні  

для продажу (Примітка 34):        
Інвестиційні сертифікати, що котируються 

на ринку цінних патерів 165 911  165 911  -  - 
Акції, що котируються на ринку цінних 

патерів 32 065  32 065  -  - 
Основні засоби, що обліковуються за  

моделлю переоцінки (Примітка 5) 1 080 274  -  1 080 274  - 

Активи, справедлива вартість яких 
розкривається (Примітка 34):        

Довгострокова дебіторська заборгованість 3 483  -  3 483  - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 98 787  -  98 787  - 

Зобов’язання, справедлива вартість яких 
розкривається (Примітка 34):        

Кредити та позики 430 081  -  430 081  - 
Торгова та інша кредиторська заборгованість 160 081  -  160 081  - 
Забезпечення виплат персоналу 26 509  -  26 509  - 
Облігації 97 149  -  97 149  - 

 
За звітний період переведення між Рівнем 1 та Рівнем 2 джерел справедливої вартості не здійснювались.   



Публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" 
 
Примітки до проміжної стислої фінансової звітності 
за тримісячний період, що закінчився 31 березня 2017 року 

ПРИМІТКИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ НА СТОРІНКАХ 9 - 28, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 

ПРОМІЖНА СТИСЛА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ТРИМІСЯЧНИЙ ПЕРІОД, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 28 
 

34. Справедлива вартість фінансових інструментів 
Фінансові активи і фінансові зобов'язання Компанії містять грошові кошти, фінансові активи, дебіторську і 
кредиторську заборгованості, облігації, векселі та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки 
розкривається у відповідних розділах цих приміток.  
Протягом звітного періоду Компанія не використовувала жодних фінансових деривативів, процентних свопів і 
форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків. 
Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Компанії, 
відображених у фінансовій звітності, за категоріями. 
 

 Балансова вартість  Справедлива вартість 
 2017 р.  2016 р.  2017 р.  2016 р. 
 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Фінансові активи        
Фінансові інвестиції, наявні для продажу  197 976  197 976  197 976  197 976 
Довгострокова дебіторська заборгованість 3 483  3 483  3 483  3 483 
Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 104 053  98 787  104 053  98 787 
Разом 305 512  300 246  305 512  300 246 

Фінансові зобов'язання        
Кредити та позики 401 943  430 081  401 943  430 081 
Торгова та інша кредиторська заборгованість 129 965  160 081  129 965  160 081 
Забезпечення виплат персоналу 41 537  26 509  41 537  26 509 
Облігації 98 638  97 149  98 638  97 149 
Разом 672 083  713 820  672 083  713 820 
        

 

35. Політична та економічна криза в Україні 
Політична та економічна ситуація в Україні значно погіршилася з кінця 2013 року. Політична та соціальна 
нестабільність в поєднанні із зростанням регіональної напруженості призвели до того, що за 2015 та 2016 роки 
українська гривня значно знецінилася відносно основних іноземних валют. Однак у першому кварталі 2017 року 
спостерігається стабілізація курсу української гривні відносно іноземних валют.  
Керівництво Компанії вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для підтримки життєдіяльності Компанії і 
розвитку бізнесу в умовах наявної економічної кризи. 

36. Події після звітного періоду 
Після звітного періоду не відбулося якихось істотних подій. 
 
 
 
24 квітня 2017 року. 
 
 
 


