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2. Річна інформація
опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
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)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
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
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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
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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 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
X
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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:
В розділі "Основні відомості про емітента" не заповнені відомості за поточним
рахунком в іноземній валюті, оскільки ПАТ "Полтаваобленерго" не має рахунків в іноземній
валюті.
В розділі "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" відомості відсутні,
оскільки протягом звітного року емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
В розділі " Інформація щодо посади корпоративного секретаря" відомості відсутні, оскільки
посада корпоративного секретаря емітентом не впроваджувалась.
Розділ "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюється, оскільки послугами
рейтингових агентств в звітному році емітент не користувався.
В розділі "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (
розміру часток, паїв)" зазначена інформація щодо засновника емітента- юридичної особи.
Засновник фізична особа відсутня. Засновником на момент створення підприємства була
держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України. Загальна кількість
акціонерів емітента станом на 31.12.2017 року складає 8625 осіб.
В розділі "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" дата
внесення до реєстру- інформація відсутня.
Посадові особи- члени Наглядової ради є юридичні особи.
Інформація про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента. Фйізичні особи, які
володіють 5 і більше відсотків акцій емітента відсутні. Код за ЄДРПОУ юридичних осібнерезидентів вказано з додатковими 00 замість НЕ, оскільки програма не дозволяє ввести букви.
Інформація про дивіденди. Рішення щодо нарахування та виплати дивідендів за результатами
звітного та попереднього років не приймалися. Дата складання переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів - не визначено.
Інформація про процентні, дисконтні, цільові облігації, інформація про інші цінні папери,
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випущені емітентом, інформація про похідні цінні папери емітента не заповнюється, оскільки
зазначені цінні папери емітентом не випускалися. Інформація про викуп (продаж раніше
викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не заповнюється,
оскільки викуп власних акцій емітентом не здійснювався.
Таблиці "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнюються, оскільки в звітному
періоді такі рішення не приймалися.
Інформація про зобов"язання емітента за кредитами банку, за цінними паперами у тому числі за
випусками облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за
іншими цінними паперами у тому числі за похідними цінними паперами, за фінансовими
інвестиціями в корпоративні права - відсутня, оскільки емітент не мав таких зобов"язань у
звітному році.
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість відсутня, оскільки такі правочини емітентом в звітному році не
вчинялися.
Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, оскільки емітент не
здійснював випуск боргових цінних паперів протягом звітного періоду.
Інформація про іпотечні цінні папери відсутня, оскільки товариство не здійснювало випуски
іпотечних цінних паперів.
Розділи "Інформація про випуски іпотечних облігацій", " Інформація про склад, структуру і
розмір іпотечного покриття", "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" не заповнюються,
оскільки товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
Розділи "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", " Інформація щодо реєстру
іпотечних активів", "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифіків ФОН",
"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів
ФОН", "Правила ФОН" не заповнюється, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
Розділ " Звіт про стан об'єкта нерухомості ( у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва)" не заповнюється, оскільки Товариство не здійснювало випуски
цільових облігацій, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомості, звіт
відсутній.
Балансова вартість статутного капіталу розрахована з урахуванням МСФЗ 29 «Фінансова
звітність гіперінфляційній економіці», виходячи з кумулятивного коефіцієнту інфляції 4,217358
за червень 1995 року, та складає 232 967 тис.грн.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
Серія А01 №296777
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
26.05.1995
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
55240000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
5029
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Виробництво електроенергії
35.11
Передача електроенергії

35.12

Розподілення електроенергії

35.13

10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"
339500
26004157808003
ПАТ "Полтаваобленерго" не має рахунків в
іноземній валюті

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Державний орган, що видав
видачі
(дозволу)

1
Виробництво
електричної енергії

2
Серія АГ
№500397

3
4
02.06.2011 Національна комісія
регулювання
електроенергетики України
(НКРЕ)

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстроково
Передача електричної
Серія АГ
енергії місцевими
№578518
(локальними)
електричними мережами

27.10.2011 Національна комісія
регулювання
електроенергетики України
(НКРЕ)

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстроково
Постачання електричної
енергії за регульованим
тарифом

Серія АГ
№578519

27.10.2011 Національна комісія
регулювання
електроенергетики України
(НКРЕ)

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстроково.
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Дата
закінчення
дії
ліцензії
(дозволу)
5

1
Виробництво теплової
енергії на
теплоелектроцентралях,
ТЕС,АЕС,
когенерацийних
установках та
установках з
використанням
нетрадиційних або
поновлюваних джерел
енергії

2
Серія №709

3
4
01.06.2012 Нац. комісія, що здійснює
державне регулювання у
сферах енергетики та
комунальних послуг
(НКРЕКП)

Опис: Строк дії -- безстроково.
(переоформлено постановою від 08.09.2015 року №2278)
Постачання теплової
Серія №10
01.02.2013 Нац.комісія ,що здійснює
енергії
державне регулювання у
сферах енергетики та
комунальних послуг
(НКРЕКП)

Опис: Строк дії - безстроково.
(переоформлено рішенням від 08.09.2015 року №2277)
Транспортування
Серія №10
01.02.2013 Нац. комісія, що здійснює
теплової енергії
державне регулювання у
магістральними та
сферах енергетики та
місцевими
комунальних послуг
(розподільчими)
(НКРЕКП)
тепловими мережами

Опис: Строк дії - безстроково.
(переоформлено рішенням від 08.09.2015 року №2277)

2017 р.
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5

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) найменування

д/н

2) організаційно-правова форма

0

3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження

д/н
д/н

5) опис: ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" не брало участі у створенні юридичних осіб.

2017 р.
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14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
Дата
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
посади
призначення
призначеної на посаду
корпоративного
особи на
корпоративного секретаря
секретаря
посаду
корпоративного
секретаря
1

2

3
д/н

Опис: Посада корпоративного секретаря на підприємстві відсутня.

2017 р.

© SMA
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4
д/н, д/н

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
Найменування юридичної Ідентифікацій
Місцезнаходження
(часток,
паїв), які
ний
код
особи засновника та/або
належать
юридичної
учасника
засновнику та/або
особи
засновника
та/або
учасника

Засновник- держава в особі
Міністерства енергетики України

00032943

учаснику (від
загальної кількості)
вул. Хрещатик, 30, м.Київ, Шевченківський
р-н, Київська область, 01601, Україна

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Усього:

2017 р.
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0,00000000000

0,00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*:
Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1953
Вища. Дніпропетровський Державний університет, механік,
1976 р.

Засіменко Євген Юрійович

6) стаж роботи (років)**:
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВИСТ ЛТД Комерційне
агенство, директор
8) дата набуття повноважень та
25.07.2016 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.
Інформація щодо виплаченої винагороди є конфіденційною. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 39 років.
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Правління ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших
підприємствах.
1) посада*:

Член Правління - заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Ангелова Олена Петрівна

4) рік народження**:
5) освіта**:

1957
Вища. Дніпропетровський ордена Трудового Червоного
Прапора металургійний інститут, інженерпромтеплоенергетик, 1982 р.; інженер-економіст, 1993 р.
6) стаж роботи (років)**:
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Полтаваобленерго", В.о.
заступника Голови Правління
8) дата набуття повноважень та
25.07.2016 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.
Інформація щодо виплаченої винагороди є конфіденційною. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 42 рік.
2017 р.
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Перелік попередніх посад за останні п'ять років: ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», заступник
Голови Правління . Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших
підприємствах.
1) посада*:

Член Правління - фінансовий директор

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Стройний Руслан Вікторович

4) рік народження**:
5) освіта**:

1976
Вища. Запорізький державний університет, юрист, 1999 р.;
Харківська філія Української академії банківської справи
НБУ, економіст, 2004р.
6) стаж роботи (років)**:
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
директор фінансовий
8) дата набуття повноважень та
25.07.2016 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Обраний на посаду Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ
"Полтаваобленерго" 25.07.2016 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства. Інформація щодо виплаченої винагороди є конфіденційною. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж
роботи – 21 рік. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
директор фінансовий, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», фінансовий директор. Посадова особа
не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
1) посада*:

Член Правління - заступник фінансового директора

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

Стріков Владислав Євгенович

1979
Вища. Дніпропетровський ДТУЗТ, менеджер-економіст, 2001
р.; Сумський державний університет, магістр з бізнес
адміністрування, 2014 р.
6) стаж роботи (років)**:
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО",
заступник фінансового директора
8) дата набуття повноважень та
25.07.2016 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
2017 р.
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9) опис: Обраний на посаду Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ
"Полтаваобленерго" 25.07.2016 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені
Статутом Товариства . Інформація щодо виплаченої винагороди є конфіденційною.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи – 22 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: ПАТ
"СУМИОБЛЕНЕРГО", заступник фінансового директора, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
заступник фінансового директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
інших підприємствах.
1) посада*:

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1979
Вища. Полтавський університет споживчої кооперації
України, 2002 р., магістр з фінансового менеджменту.

Дубініна Наталя Вікторівна

6) стаж роботи (років)**:
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ "Полтаваобленерго",
заступник головного бухгалтера-керівник групи.
8) дата набуття повноважень та
01.12.2012 безстроково
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.
Інформація щодо виплаченої винагороди є конфіденційною. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 18 років.
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", головний
бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
1) посада*:

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

юридична особа JERSONET GROUP INC/ (Джерсонет груп
інк.)
00591251

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
2017 р.
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8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Компанія створена і діє згідно законодавства Британських Віргінських Островів.
Юридична особа зареєстрована 14 квітня 2004 року за адресою: Британські Віргінські Острови,
Тортола Роул Таун, а/с 3175, Уотерфронт Драйф, Женева Плейс, 3 поверх. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Члени Наглядової ради не отримують
винагороди. Посадова особа є акціонером ПАТ "Полтаваобленерго".
1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

юридична особа UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING
LIMITED (УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН
ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)
00255478

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Юридична особа створена і діє згідно законодавству республіки Кіпр, зареєстрова
29.09.2009 р. за адресою: Kipr, Kimonos, 43F, P.C. 3095, Limassol, Cuprus. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Члени Наглядової ради не отримують
винагороди. Посадова особа є акціонером ПАТ "Полтаваобленерго".
1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

юридична особа TILLMAN EQUTTIES CORP. (ТІЛЛМАН
ЕКВІТІС КОРП,)
00587138

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Юридична особа зареєстрована згідно законодавству Британських Віргінських Островів
2017 р.
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за адресою: Вартенпул Плаза, П.С. 873, Вігхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські
Острови. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Члени
Наглядової ради не отримують винагороди. Посадова особа є акціонером ПАТ
"Полтаваобленерго".
1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

юридична особа LARVA INVECTMENTC LIMITED (ЛАРВЕ
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).
00152935

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав:
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Юридична особа створена і діє згідно законодавству республіки Кіпр, зареєстрована
14.10.2004 р. за адресою:Kipr, Limassol Arch Makariou 111, 228 Ayios PAVLOS COURT,
BLOSKA, flat/off 711 3036. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом
Товариства. Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Посадова особа є акціонером
ПАТ "Полтаваобленерго".
1) посада*:

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1965
д/в

Герасименко Ганна Станіславівна

6) стаж роботи (років)**:
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/в
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та
відповідним положенням. Інформація щодо виплаченої винагороди є конфіденційною.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
2017 р.
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Попередні посади, освіта та загальний стаж роботи: дані відсутні.
1) посада*:

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1980
д/в

Титаренко Оксана Григорівна

6) стаж роботи (років)**:
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/в
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та
відповідним положенням. Інформація щодо виплаченої винагороди є конфіденційною.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади, освіта та загальний стаж роботи: дані відсутні
1) посада*:

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1980
д/в

Новіков Петро В'ячеславович

6) стаж роботи (років)**:
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/в
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та
відповідним положенням. Інформація щодо виплаченої винагороди є конфіденційною.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади, освіта та загальний стаж роботи: дані відсутні.
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* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по
Кількість Від загальної
Ідентифікаційний код
батькові фізичної
акцій
кількості
юридичної особи
особи або повне
(шт.)
акцій (у
найменування
відсотках)
юридичної особи

1

2

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

3

4

5

6

7

8

9

Член Наглядової ради

юридична особа
LARVA
INVECTMENTC
LIMITED (ЛАРВЕ
ІНВЕСТМЕНТС
ЛІМІТЕД).

00152935

55239900

24,99995474200

55239900

0

0

0

Член Наглядової ради

юридична особа
UA ENERGY
DISTRIBUTION
HOLDING LIMITED
(УА ЕНЕРДЖІ
ДІСТРІБЮШН
ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)
юридична особа
TILLMAN EQUTTIES
CORP. (ТІЛЛМАН
ЕКВІТІС КОРП,)

00255478

51472455

23,29491989500

51472455

0

0

0

00587138

2

0,00000090500

2

0

0

0

1

0,00000045000

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Член Ревізійної комісії фізична особа
Новіков Петро
В'ячеславович
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4

5

6

7

8

9

Член Ревізійної комісії фізична особа
Титаренко Оксана
Григорівна

1

2

3

1

0,00000045000

1

0

0

0

Голова Ревізійної
комісії

1

0,00000045000

1

0

0

0

1

0,00000045000

1

0

0

0

фізична особа
Герасименко Ганна
Станіславівна

Голова Наглядової ради юридична особа
JERSONET GROUP
INC/ (Джерсонет груп
інк.)

00591251

Головний бухгалтер

фізична особа
Дубініна Наталя
Вікторівна

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член Правління заст.фінансового
директора

фізична особа
Стріков Владислав
Євгенович

0

0,00000000000

0

0

0

0
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4

5

6

7

8

9

Член Правління фінансовий директор

1

фізична особа
Стройний Руслан
Вікторович

2

3

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член Правління заступник Голови
Правління

фізична особа
Ангелова Олена
Петрівна

0

0,00000000000

0

0

0

0

Голова Правління

фізична особа
Засіменко Євген
Юрійович

0

0,00000000000

0

0

0

0

106712361

0

0

0

Усього: 106712361 48,29487734200
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної
особи

LARVA INVECTMENT
LIMITED

ІдентифіМісцезнаходження
каційний
код
юридичної
особи
00152935 Arch. Makariou lII,
Flat/office 7l 1, Limassol,
д/н, Cyprus

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

55239900

24,999954

55239900

0

BIKONTIA ENTERPRISES
LIMITED

00152932 Nafpkiou, буд.15, офіс 102,
Limassol, д/н, Cyprus

52855754

23,92096

52855754

0

UA Energy Distribution
Holding Limited

00255478 Kimonos, 43A P.C.3095,
Limassol, д/н, Cyprus

51472455

23,294919

51472455

0
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Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ФОНДОВА КОМПАНІЯ
"МЕРЕДІАН"

Almanzar Holdings Limited

34938117 Михайла ОмельяновичаПавленка, 4/6, м.Київ,
Печерський, Київська
область, 01010, Україна

д/н

Джіанну Кранідіоті, НАЙС
ДЕЙ ХАУЗ, 10, оф. 401,
Нікосія, д/н, КІПР

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Усього:
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27767430

12,566722

27767430

0

22095000

9,999547

22095000

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості іменні

209430539

94,782102

209430539

Кількість за видами акцій
привілейовані
іменні
0

Вид загальних зборів

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

позачергові
X
Дата проведення
05.05.2017
Кворум зборів, %
0
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: питання не розглядалися, у зв"язку
з відсутністю кворуму.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: додаткові пропозиції до
переліку питань порядку денного Загальних зборів не подавались.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада ПАТ
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
Результати розгляду питань порядку денного: відсутні, питання не розглядалися, у зв"язку з
відсутністю кворуму.
Причини, чому загальні збори не відбулися: відсутність кворуму загальних зборів 05.05.2017
року.
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VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів
через депозитарну систему із
зазначенням сум (грн) перерахованих
дивідендів на відповідну дату

У звітному періоді

за простими
акціями

за
привілейованими акціями

за простими
акціями

за
привілейованими акціями

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів безпосередньо
акціонерам із зазначенням сум (грн)
перерахованих/ відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис: Загальні збори акціонерів за результатами роботи у 2013 - 2017 р.р. не відбулися. Рішення щодо
нарахування та виплати дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалися.
Сума нарахованих дивідендів за результатами звітного та попереднього років: - не нараховано.
Нарахування дивідендів на одну акцію за результатами звітного та попереднього років: - не нараховано.
Сума виплачених/перерахованих дивідендів за результатами звітного та попереднього років: - не
виплачувалися.
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами звітного та
попереднього років: - не визначено.
В 2017 році ПАТ "Полтаваобленерго" виплачувало дивіденди за заявами акціонерів за результатами
роботи 2001-2010 р.р., 2011р. та 2012р. Всього виплачено дивідендів в 2017 році -- 4815,37грн., а саме:
за 2001-2010р.р. -- 2 184,87грн,
за 2011р. -- 1 210,03 грн,
за 2012р. -- 1 420,47 грн.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
особи або прізвище, ім'я та по
компанія «Аваль»
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

32440628
Рекордна, 11/9, м.Запоріжжя, Дніпровський, Запорiзька
область, 69032, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

Свідоцтво №3167
Аудиторська палата України, рішення №188/3

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

28.03.2008

(061)236-43-21
(061)236-96-31
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань
оподаткування.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
ГРУПА «ТАС»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

30115243
Байди Вишневецького,47, м.Черкаси, Соснівський, Черкаська
область, 18000

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АГ 569183

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Нацкомфінпослуг

06.01.2011
(0472) 54-05-69, 54-43-16, 54-68-81
(0472) 54-05-69, 54-43-16, 54-68-81
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: СГ «ТАС» — універсальний страховик, що пропонує споживачам більше 80 страхових
продуктів за різними видами добровільного та обов’язкового страхування в тому числі
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2017 р.

© SMA

00131819

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ІНГРУП»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

23366525
вул. Мечникова, 10-Б, офіс 401, м. Дніпро, Бабушкинский
район, Днiпропетровська область, 49000

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

б/н

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Нацкомфінпослуг

17.12.2015
(056) 745-37-77, (056) 745-37-00
(056) 745-37-77, (056) 745-37-00
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: ПрАТ СК «ІНГРУП» надає послуги у сфері страхування.
ПрАТ СК «ІНГРУП» має ліцензії видані Нацкомфінпослуг на провадження страхової діяльності
у формі:
Добровільного страхування медичних витрат;
Добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби;
Добровільного страхування від нещасних випадків;
Добровільного страхування фінансових ризиків;
Добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
Добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного
транcпорту, відповідальності власників водного трансопрту (включаючи відповідальність
перевізника)];
Добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] Ліцензія № б/н, видана Нацкомфінпослуг
17.12.2015р.;
Добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я);
Добровільного страхування наземного трансопрту (крім залізничного);
Обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. Ліцензія № б/н,
видана Нацкомфінпослуг 14.01.2016.;
Обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до
аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. Ліцензія № б/н, видана
Нацкомфінпослуг 14.01.2016.;
Обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на
випаддок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. Ліцензія № б/н,
видана Нацкомфінпослуг 14.01.2016.;
Обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство"Національний депозитарій
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

30370711
вул. Нижній Вал, 17/8, Київ, Подільський, Київська область,
04071, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АВ №581322

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.09.2006
(044) 591-04-04
(044) 482-52-08
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Основні послуги Національного депозитарію України: депозитарна діяльність,
кодифікація цінних паперів, послуги Акредитованого центру сертифікації ключів,
кореспондентські відносини та міжнародні зв'язки. Центральний депозитарій забезпечує
формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Центральний
депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде
Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про
депозитарну систему України».
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-СЕРВІСРЕЄСТР"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

24241079
вул. Воскресенська , будинок 8-10, м. Дніпро, Бубушкінський,
Днiпропетровська область, 49000, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АЕ №268469

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
(056)372-90-57
(056)372-90-56
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.
Відповідно до законодавства України є професійним учасником ринку цінних паперів. ТОВ
«ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» надає емітентам, власникам цінних паперів та іншим зацікавленим
особам комплекс послуг з обліку, зберігання, реєстрації переходу прав на цінні папери.
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11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

06.07.2011 361/1/11

3

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
4

5

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

6

Державна комісія з цінних паперів UA1600021000 Акція проста
Бездокументарні
та фондового ринку
бездокументарна іменні
іменна

Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

0,25

220960000

55240000,00

100

Опис: Випуск простих іменних акцій "Полтаваобленерго" був зареєстрований 04.02.1999р., номер свідоцтва про реєстрацію 46/1/99; орган, що зареєстрував випуск акцій - Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку; код цінних паперів- UA1600021000, тип цінних паперів- прості іменні, форма випуску - документарна; номінальна вартість 0,25;
кількість акцій (шт) 220960000; загальна номінальна вартість (грн) 55240000,00; частка в статутному капіталі (у відсотках)- 100.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 20.04.2011 року було прийнято рішення про переведення випуску цінних паперів Товариства з
документарної форми існування у бездокументарну форму існування, протокол від 20.04.2011 року.
Глобальний сертифікат: міжнародний іденфікаційний номер цінних паперів UA1600021000; дата оформлення - 20.07.2011 р.; реєстраційний номер 361/1/11.
Акціїї ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" не проходили процедуру лістингу і не торгуються на фондових біржах.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Скорочене Найменування Товариства – ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5.
Організаційно-правова форма – Акціонерне товариство.
Товариство побудоване на приватній формі власності та здійснює діяльність у відповідності зі Статутом,
затвердженим загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 30.11.1998 р.), зареєстрований
Виконкомом Полтавської міської ради розпорядженням № 916-р від 16.12.1998 р. Зміни та доповнення до
Статуту затверджені загальними зборами акціонерів (протокол № 5 від 22.03.2001 р.) та зареєстровані
Виконкомом Полтавської міської ради розпорядженням № 359-р від 18.05.2001р., додаток № 2 до Статуту
затвержено загальними зборами акціонерів (протокол № 15 від 24.03.2010 р.), зареєстрований
Виконкомом Полтавської міської ради 29.03.2010 р., № запису 15881050014002314, Статут ПАТ
«Полтаваобленерго» затверджено загальними зборами акціонерів (протокол № 16 від 20.04.2011 р.) та
зареєстрований Виконкомом Полтавської міської ради 05.05.2011 р., № запису 15881050037002314.
ПАТ «Полтаваобленерго» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства
«Полтаваобленерго» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Товариство є правонаступником державної акціонерної енергопостачальної компанії Полтаваобленерго,
заснованої відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну
перебудову в електричному комплексі України» та наказу № 132 Міністерства енергетики та
електрифікації України від 3 липня 1995 року. Відповідно до розпорядчих документів виробниче
енергетичне об’єднання «Харківенерго» було реорганізоване у ряд підприємств, включаючи Державну
акціонерну енергопостачальну компанію «Полтаваобленерго», яка зареєстрована розпорядженням
Виконавчого комітету Полтавської міської Ради 26.05.1995 р. за № 392-р. Компанія 16.12.1998 р.
перереєстрована у відкрите акціонерне товариство розпорядженням Виконавчого комітету Полтавської
міської Ради № 916-р. Зміни та доповнення до Статуту затвержено загальними зборами акціонерів.
Інформація про організаційну структуру емітента
Вищим органом управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" є Загальні збори акціонерів. Органами
управління являються: Наглядова рада, Правління Товариства та Ревізійна комісія.
Організаційну структуру емітента складають виробничі служби, цехи та відділи, які поділено за
напрямками роботи:
- підрозділи зі збуту електро- та теплоенергії;
- підрозділи з передачі електроенергії;
- підрозділи з капітального будівництва та інвестицій;
- підрозділи з питань забезпечення бізнесу;
- підрозділи з захисту активів;
- підрозділи по роботі з персоналом;
- підрозділи з охорони праці;
- підрозділи з правової роботи;
- підрозділи з інформаційних технологій;
- фінансові підрозділи.
Нині підприємство - це мережа з 28 філій у кожному адміністративному районі області з центральним
офісом у м.Полтаві. Також до складу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на умовах довгострокової оренди
входить Кременчуцька ТЕЦ.
Філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:
-КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ : 25717118
Місцезнаходження: 39601, Полтавська обл., м. Кременчук, Крюківський р-н, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, б. 8
-ШИШАЦЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25716975
Місцезнаходження: 38000, Полтавська обл., Шишацький р-н, смт Шишаки, вул.Будівельників, б. 8
2017 р.
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-ЧУТІВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717093
Місцезнаходження: 38800, Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, ул. Короленка, б.14
-ВЕЛИКО-КОХНІВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25693441
Місцезнаходження: 39628, Полтавська обл., м. Кременчук, Автозаводський р-н,
ПРОСП.ПОЛТАВСЬКИЙ, б. 277
-ОРЖИЦЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717271
Місцезнаходження: 37700, Полтавська обл., Оржицький р-н, смт Оржиця, вул. ОНБИША, будинок 17
-ЛУБЕНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717153
Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Братська, б.1
-ПИРЯТИНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717294
Місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., Пирятинський р-н, м.Пирятин, вул. Сщбщрна, б.40
-ГАДЯЦЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25693582
Місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Першотравнева, б.59
-ФІЛІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 00131831
Місцезнаходження: 39609, Полтавська обл., м. Кременчук, Автозаводський р-н, вул. Свіштовська, б. 2
-ДИКАНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717029
Місцезнаходження: 38500, Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Пушкіна, б. 41
КОЗЕЛЬЩИНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717176
Місцезнаходження: 39100, Полтавська обл., Козельщинський р-н, смт Козельщина, вул. Енергетиків, б. 3
-НОВОСАНЖАРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717213
Місцезнаходження: 39300, Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул.Чкалова, б. 11
-КАРЛІВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717070
Місцезнаходження: 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Радевича, б. 16
-МАШІВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717058
Місцезнаходження: 39400, Полтавська обл., Машівський р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, б. 138
-РЕШЕТИЛІВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25693576
Місцезнаходження: 38400, Полтавська обл., Решетилівський р-н, смт Решетилівка, вул. Покровська, б. 75
-КОМСОМОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717130
Місцезнаходження: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Портова, б. 25
2017 р.

© SMA

00131819

-ЛОХВИЦЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25716981
Місцезнаходження: 37200, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Лохвиця, вул. Сенчанська, б. 4
-ЗІНЬКІВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717012
Місцезнаходження: 38100, Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Паркова, б. 142
-МИРГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25693493
Місцезнаходження: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Котляревського, б.59
-КРАСНОГОРІВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25716952
Місцезнаходження: 38341, Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Красногорівка, ул. Гоголя,
будинок 1/3
-КОТЕЛЕВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25693501
Місцезнаходження: 38600, Полтавська обл., Котелевський р-н, смт Котельва, вул. Козацька, б. 67
СЕМЕНІВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25693464
Місцезнаходження: 38200, Полтавська обл., Семенівський р-н, смт Семенівка, вул. Пушкіна, б. 111
-ХОРОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717259
Місцезнаходження: 37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Лагодинська, б. 90/2
-ГЛОБИНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717236
Місцезнаходження: 39000, Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобине, вул. Володимирівська, б. 205
-ЧОРНУХИНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПО: 25717319
Місцезнаходження: 37100, Полтавська обл., Чорнухинський р-н, смт Чорнухи, вул. Мележика, б. 3
-КОБЕЛЯЦЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717199
Місцезнаходження: 39200, Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки,вул. .Дружби, б. 4
-ГРЕБІНКІВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 25717331
Місцезнаходження: 37400, Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, вул. Локомотивна, б. 32
-ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ МІСЬКИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 37709834
Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, Київський р-н, вул. МАРШАЛА БІРЮЗОВА, б.
47-А
-ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ РАЙОННИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ: 37709849
Місцезнаходження: 38750, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Щербані, вул. Енергетиків, б. 17
Інформація про чисельність працівників
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Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду, осіб - 5188.
Середньооблікова кількість штатних працівників , осіб - 5029.
Середньооблікова кількість позаштатних працівників зовнішніх сумісників, осіб - 4.
Середньооблікова кількість позаштатних працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами,
осіб- 92.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, осіб - 36.
Фонд оплати праці усіх працівників за звітний період, тис. грн. - 516229,6.
Фонд оплати праці штатних працівників за звітний період, тис. грн. - 512122,4.
Гарантія достойних доходів працівників компанії – одна із стратегічних цілей Товариства. Керівництво
підприємства слідує зваженій політиці в організації оплати праці та матеріального заохочення
працівників у межах коштів на оплату праці в тарифах на електроенергію, затверджених Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та відповідно до Законів України «Про
оплату праці», «Про оподаткування прибутку підприємства».
В 2017 році фонд оплати праці збільшився на 17% порівняно з 2016 роком.
Протягом 2017 р.р підвищення заробітної плати працівникам ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
відбувалось декілька разів:
-2017 рік - 3 рази: з 1 січня 2017 р. на 15 %, з 1 липня 2017 року у середньому на 15% і з 1 листопада 2017
року у середньому на 11%.
Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам товариства відсутня.
У Товаристві створена ефективна система моральної та матеріальної мотивації працівників.
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» дотримується політики, спрямованої на підвищення рівня
фахової підготовки персоналу і розвиток кадрового потенціалу, забезпечуючи виробничотехнічне
навчання та підвищення кваліфікації працівників. Відповідно до пропозицій підрозділів компанії
реалізується єдиний план вдосконалення професійних навичок та знань співробітників. Щорічно
керівники та працівники, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, проходять на
підприємстві наступні форми навчання.
1. Підвищення кваліфікації з тривалим відривом від виробництва в інститутах підвищення кваліфікації;
2. Короткострокове навчання в Учбовому центрі та безпосередньо на виробництві;
3. Виробничо-технічне навчання без відриву від виробництва;
4. Навчання за індивідуальними програмами.
1.З метою підвищення кваліфікації в 2017 році пройшли курси підвищення кваліфікації та прийняли
участь у семінарських заняттях 450 осіб: керівників 18 осіб, професіоналів та фахівців 273 особи,
кваліфікованих робітників 159 осіб. Із них 417 осіб підвищили свій професійний рівень на курсах
підвищення кваліфікації. Прийняли участь у семінарських заняттях, конференціях, отримали
інформаційно-консультаційні послуги 33 особи.
Товариство має Учбовий центр для забезпечення якісної професійної підготовки та підвищення
кваліфікації персоналу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Учбовий центр товариства має матеріальнотехнічну, науково-методичну базу та висококваліфіковані педагогічні кадри. Завдяки короткостроковому
навчанню в учбовому центрі у 2017р. пройшли професійне навчання 227 осіб. Підвищили кваліфікацію
158 осіб. Курси підготовки новим (суміжним) професіям пройшли 69 осіб.
З метою закріплення та тестового контролю знань в УЦ використовується автоматизована система
підготовки і проведення електронного контролю знань і тренажу. Усі слухачі курсів проходять
тренування у програмі «Аспект», та складають іспити. У 2017 році пройшли тренування та перевірку
знань у програмі «Аспект» 814 осіб: на курсах – 177 осіб, в головній комісії ПАТ
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" – 637 осіб. З метою підвищення рівня професійної підготовки працівників, на
виконання вимог наказу від 11.01.2017 № 10 «Про завдання з покращення роботи з персоналом та
попередження виробничого травматизму в структурних підрозділах ПАТ «ПОЕ» протягом року було
проведено ряд заходів. В навчальному центрі ПАТ "Полтаваобленерго" проведено семінарські заняття
спеціалістів СДІЗП та спеціалістів ГВВ 19 філій. А також протягом 2017 року відбулося оцінювання
якості професійної підготовки диспетчерів підприємства центральної диспетчерської служби, диспетчерів
та старших диспетчерів ОДГ філій. Протягом звітного року завдяки короткостроковому навчання
безпосередньо на виробництві за індивідуальними формами навчання з подальшим складанням іспитів
підвищили категорію 5 осіб, кваліфікаційну групу або розряд з оплати праці 32 особи.
3.Системою виробничо-технічного навчання без відриву від виробництва в структурних підрозділах
Товариства було охоплено 2663 осіб, в тому числі: 336 осіб інженерно-технічні працівники та 2327 осіб
робітників.
4.Протягом року 266 працівників, які вперше прийняті на роботу, переведені або призначені на інші
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посади пройшли первинну професійну підготовку за індивідуальною формою навчання.
Новим напрямком роботи дирекції по роботі з персоналом у 2017 році стало впровадження
інноваційної виробничої культури. У структурних підрозділах головного офісу, Кременчуцької ТЕЦ та
п’яти філій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (Великокохнівської, Комсомольської, Кременчуцької,
Полтавських філій міських та районних електромереж) розпочато впровадження першого етапу Системи
безперервного вдосконалення «Лідер» – одного із ключових проектів підприємства у 2017 році.
Розроблено цільові програми навчання:
• тренінги для керівників та інженернотехнічного персоналу;
• лекції для слухачів курсів Учбового центру;
• електронний курс для працівників
«Впровадження системи ощадливого
виробництва».
У 2017 році проведено навчання та ознайомлено з інструментами ощадливого виробництва 721
працівника підприємства. Впроваджено інструмент безперервного вдосконалення – «Систему подання
пропозицій» (СПП), який спрямований на стимулювання співробітників компанії до розробки, подачі і
впровадження пропозицій, зниження витрат, підвищення продуктивності праці, ефективності
виробництва, економію трудових, матеріальних
та фінансових ресурсів.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
ПАТ "Полтаваобленерго" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,
установами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.
Опис обраної облікової політики
Облікова політика підприємства включає сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Протягом 2017 року облікова політика підприємства не змінювалася.
На виконання Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від
16.07.1999 року та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою
дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення
своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності було видано Наказ «Про
облікову політику і організацію бухгалтерського обліку ПАТ «Полтаваобленерго» на 2017 рік №3 від
04.01.2017 року.
Протягом 2017 року на підприємстві встановлено ведення наступних видів обліку:
- бухгалтерського за П(С)БО - відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених
наказами Міністерства фінансів України;
- бухгалтерського за МСФЗ - відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО-МСФЗ
(ІАS-IFRS) на підставі методики ПАТ «Полтаваобленерго», затвердженої наказом по підприємству;
- податкового - відповідно Податкового кодексу України, Законів України та наказів Державної
Фіскальної служби України, що визначають правила ведення податкового обліку та складання податкової
звітності;
- статистичного – відповідно до Закону України «Про державну статистику» та керівних документів
Державного Комітету Статистики України.
На підприємстві застосовується наступний порядок ведення бухгалтерського обліку окремих
господарських операцій:
1.Нарахування амортизації (зносу) здійснюється в наступному порядку:
-по основних засобах нарахування амортизації проводиться протягом терміну корисного використання
(експлуатації) об’єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при
зарахуванні на баланс), і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудування і
консервації;
-амортизація основних засобів нараховується з застосуванням прямолінійного методу, по якому річна
сума амортизації визначається розподілом амортизованої вартості на очікуваний період часу
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використання об’єкта основних засобів;
-по нематеріальних активах застосовується метод прямолінійного нарахування амортизації протягом
терміну корисного використання, з дотриманням положень пп.25-31 П(С)БО №8;
-по малоцінних необоротних матеріальних активах амортизація нараховується в першому місяці
використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості;
-вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів терміном служби до одного року при відпуску їх в
експлуатацію списується на витрати з подальшим обліком, протягом періоду експлуатації, на
позабалансових рахунках.
2.Облік запасів у бухгалтерії ведеться в кількісно-сумарному відображенні. Оцінка вартості запасів згідно
пп.24-28 П(С)БО №9 станом на 31 грудня проводиться по первісній вартості або чистій вартості
реалізації. При складанні фінансової звітності на інші звітні дати запаси відображаються в балансі по
первісній вартості. Списання запасів на виробництво і реалізацію проводиться по середньозваженій
собівартості, за винятком продажу вроздріб їдальнею, коли застосовується оцінка запасів за методом
ФІФО та списання по ціні придбання.
3.Довгострокові фінансові інвестиції враховуються по методу участі в капіталі при направленні їх на
придбання частки (паю, частини) статутного фонду інших підприємств, при внесенні їх в асоційовані і
дочірні підприємства й у спільну діяльність зі створенням юридичної особи (за винятком випадків,
передбачених у пп.17, 22 П(С)БО 12). При відображенні у фінансовому обліку й у балансі довгострокових
фінансових інвестицій, що враховуються по методу участі в капіталі, вартість збільшується на суму
частки інвестора в прибутку асоційованої компанії і зменшується на суму отримуваних дивідендів.
В інших випадках фінансові інвестиції враховуються в такий спосіб:
-фінансові інвестиції, що містяться підприємством до їхнього погашення, відображаються в обліку по
амортизованій собівартості з численням дисконту або прибутку по методу ефективної ставки відсотка і
віднесенням його/її на інші фінансові доходи/витрати згідно п.10 П(С)БО 12;
-у всіх інших випадках, незалежно від суми, на дату складання балансу фінансові інвестиції
відображаються по справедливій вартості. Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких неможливо
визначити вірогідно, відображаються відповідно до їхньої собівартості з урахуванням зменшення
корисності (з віднесенням втрат до складу інших витрат згідно п.9 П(С)БО 12).
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Показники виробництва та реалізації основних видів продукції та послуг за 2017 рік:
Всього вироблено
у натуральній
формі

- Виробництво
електроенергії

711574
тис. кВт.год

- Виробництво,
транспортування 1500486
постачання
Гкал
теплової енергії
Передача та
розподілення
Електроенергії

5158169,6
тис. кВт.год

Всього реалізовано
у натуральній
формі

Всього реалізовано
у грошовій
формі

605632
тис. кВт.год

1168146,0
тис.грн.

1274917
Гкал

885791,2
тис. грн.

5158169,6
тис. кВт.год

3815915,9
тис.грн.

Всього
реалізовано
у відсотках
до всієї
реалізованої
продукції
19,3%

14,7%

63,3%

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" - обласна енергопередавальна компанія, яка ставить за мету передачу та
надійне постачання електричної енергії споживачам на умовах укладених договорів за тарифами, що
регулюються відповідно до чинного законодавства країни, в умовах функціонування єдиної енергетичної
системи України. Діяльність Товариства поширюється на всі сфери життя Полтавщини, впливає на
розвиток економіки, а також торкається інтересів кожного мешканця регіону. Полтавське енергетичне
підприємство забезпечує передачу та постачання електричної енергії напругою 150 кВ і нижче
споживачам Полтавської, а також частково Кіровоградської областей. Внаслідок технологічних
особливостей виробництва обласна енергопостачальна компанія "Полтаваобленерго" є природною
монополією, діяльність якої контролюється державою, зокрема Національною комісією, що здійснює
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державне регулювання у сфері енергетики.
Підприємство отримує електроенергію від об"єднаної енергосистеми України. Протягом 2017 року до
мереж компанії надійшло 5 млрд 593 млн кВт.год. електричної енергії. Її загальний корисний відпуск
становив 5 млрд 127 млн кВт.год. Обсяг технологічних втрат електричної енергії при її транспортуванні
мережами ПАТ "Полтаваобленерго" склав 444 млн кВт.год., що складає 7,94%.
У 2017 році власним споживачам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відпущено 2 млрд. 668 млн. кВт. год
електричної енергії на загальну суму 4 млрд. 668 млн. грн. Рівень розрахунків споживачів з ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за спожиту електричну енергію склав 99,6 %.
Загальний борг споживачів за спожиту електричну енергію перед Товариством збільшився на 19,7 млн.
грн, а саме:
•промисловість – на 10,2 млн.грн.;
•населення - на 31,2 млн.грн.;
•за послуги, надані пільговим категоріям споживачів - на 1,9 млн.грн.
При цьому на кінець 2017 р. заборгованість по окремим групам споживачів зменшилася, а саме:
•житлово-комунальне господарство - на 21,1 млн.грн. (по КП ПОР «Полтававодоканал» на 3,0 млн.грн. та
КП «Кременчукводоканал» на 16,2 млн.грн.);
•бюджетні установи та організації – на 1,8 млн.грн.;
•непромислові – на 0,7 млн.грн.
Працівниками енергозбутових підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виявлено 9,623 млн. кВт. год.
недооблікованої електричної енергії на суму 15,161 млн. грн.
Структура споживання електричної енергії в розрізі груп споживачів у 2017 році:
Групи споживачів
тис. кВт.год
%
-Промислові (більше 750 кВА)
719 237
27,0
-Промислові (до 750 кВА)
181 587
6,8
Міський електротранспорт
13 191
0,5
Непромислові споживачі
504 416
18,9
Виробничі сільгоспспоживачі
150 710
5,6
Населення
1 046 493
39,2
Населені пункти
52 737
2,0
ВСЬОГО:
2 668 371
100,0
Протягом 2017 року споживачам відпущено 1,168 млн. Гкал теплової енергії на загальну суму 1,479 млрд.
грн.
режимі комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.
Структура споживання теплової енергії в розрізі груп споживачів у 2016 році
Групи споживачів
Тис.Гкал
%
Промисловість
632
54,1
Житлокомунгосп:
517
44,3
населення
460
39,3
державний бюджет
15
1,3
місцевий бюджет
42
3,6
інші
1
0,1
Інші споживачі
19
1,6
Всього по області:
1 168
100,0
Теплова енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, споживається промисловими підприємствами,
закладами соціальної сфери та населенням міста Кременчука. Станція працює у режимі комбінованого
виробництва електричної та теплової енергії і у 2017 році працювала з дотриманням прогнозного балансу
обсягу виробництва електричної енергії, затвердженого Міністерством енергетики та вугільної
промисловості, в опалювальний період станція працювала в тепловому режимі, в міжопалювальний
період працювала з забезпеченням обсягів тепловою енергією промислових споживачів (в основному
промисловою парою) та мінімально надійного ступеню роботи. Внаслідок доведеного МЕУП
прогнозного балансу, відбувається щорічне зниження планового обсягу виробництва електроенергії та
відпуску електроенергії.
У 2017 році на Кременчуцькій ТЕЦ вироблено 673,594 млн кВт.год. електричної та 1,395 млн.Гкал
теплової енергії. Витрачено електричної енергії на власні потреби станції 15,0 %, при плані,
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затвердженому НКРЕКП – 15,9 %. Питомі витрати палива на відпуск електричної та теплової енергії
склали 323,5 г/кВт.год. та 152,4 кг/Гкал відповідно.
Вся електрична енергія, вироблена Кременчуцькою ТЕЦ, за винятком власних виробничих потреб,
реалізована ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в обсязі 572,45 млн.кВт.г в ДП «Енергоринок» за тарифами,
затвердженими НКРЕКП сума реалізації склала 1 587,2 млн.грн з ПДВ. Отримано коштів від ДП
«Енергоринок» (з урахуванням погашення заборгованостей минулих років) - 1 526,5 млн.грн з ПДВ, що
складає 96,2%.
За підсумками 12 місяців 2017 року розрахунки з ДП «Енергоринок» проведені на 98,11% від суми
закупки. Станом на 1 січня 2018 року Товариство мало заборгованість у розмірі 71 596,8 тис.грн. за
куповану електроенергію.
В наступних роках стратегічні плани розвитку підприємства будуть реалізовуватися в інтересах
споживачів та акціонерів. Підприємство планує слідувати заданим напрямкам розвитку, в основі яких
лежать надійність, інновації та стабільність.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Рік
Основні придбання активів, грн.
Відчуження активів, грн.
2013
383 403 000,00
14 254 000,00
2014
44 401 000,00
9 750 000,00
2015
85 568 000,00
9 559 000,00
2016
98 980 000,00
8 603 000,00
2017
202 102 000,00
20 907 000,00
За 2017 рік профінансовано 248 076 тис.грн., в т.ч.:
- у капітальне будівництво - 23 169 тис. грн.
- у придбання машин, обладнання, інвентарю
транспорту, будівель і споруд - 32 594 тис. грн.
- у капітальний ремонт - 151 203 тис. грн.
- у придбання інших необоротних
матеріальних активів - 31 720 тис. грн.
- у придбання нематеріальних активів - 9 390 тис. грн.
Капітальні інвестиції освоєно за рахунок власних коштів без залучення інших інвесторів.
Для забезпечення технічного розвитку підприємства, покращення стану обладнання електричних
мереж, розширення наявних потужностей та підвищення якості обслуговування споживачів компанії ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» розробило пропозиції щодо використання інвестиційної складової тарифів на
електричну та теплову енергію у 2018 році. Інвестиційна програма ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на
2018 рік включає заходи на загальну суму 276 млн. 799 тис. грн. без ПДВ. Більшу частину коштів – 247
млн. 770 тис. грн. без ПДВ – заплановано використати для розвитку та модернізації електромереж та
компанії в цілому. Проектом Інвестиційної програми на 2018 рік у тарифі на транспортування теплової
енергії передбачено заходи на орієнтовну суму 6 млн. 593 тис. грн. без ПДВ. У складі Інвестиційної
програми Кременчуцької ТЕЦ у тарифах на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії
заплановано на 2018 рік заходи на суму 22 млн. 436 тис. грн. без ПДВ.
Основна частина коштів інвестиційної складової тарифів на електричну енергію – 185 828 тис. грн. без
ПДВ – призначена для будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж. У 2018 році
заплановано закінчити роботи з реконструкція ПЛ-110 кВ "ХПФ-ААЗ-ТМЗ" та продовжити роботи з
реконструкції ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ "Супрунівка" м.Полтава, технічне переоснащення 47,41 км ПЛ
0,4-10 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих проводів, будівництво та технічне
переоснащення 10,76 км КЛ 0,4-10 кВ, а також розробка проектно-кошторисної документації на
будівництво та модернізацію об’єктів електроенергетики.
Інші напрямки використання інвестиційних коштів – заміна застарілих приладів обліку електроенергії (23
977 однофазних, 1241 трифазних лічильників на багатофункціональні електролічильники з об’єднанням
їх в АСКОЕ) та влаштування 6 400 виносних обліків електроенергії, впровадження АСДТК 13-и
розподільчих пунктів Полтавської міської філії, розробка проектно-кошторисної документації,
модернізацію та технічне переоснащення обладнання шляхом його заміни для СПД Кобеляцької філії,
придбання нових апаратних засобів інформатизації та системного програмного забезпечення та
автотранспортної техніки.
У складі проекту інвестиційної програми у тарифі на транспортування теплової енергії основну частину
коштів у сумі 6 млн. 391 тис. грн. без ПДВ заплановано для впровадження заходів із реконструкції та
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модернізації існуючих магістральних теплових мереж.
На Кременчуцькій ТЕЦ у 2018 році планується виконати модернізацію та реконструкцію основного
електротехнічного та теплотехнічного обладнання. Серед заходів, передбачених інвестиційною
програмою – реконструкція топочної камери котла ст. № 4 тип ТГМ-84А (початок), відновлення
технічних характеристик турбоагрегату ст. № 3, модернізація системи автоматичного регулювання та
контролю рівня в барабані котла № 1 нитка "Б", відновлення технічних характеристик турбоагрегату ст.
№ 3.
Основною метою реалізації Інвестиційної програми ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є побудова
електромереж нового покоління, що враховує світові тенденції розвитку енергообладнання, застосування
сучасного статкування та передових технологій керування передачею, розподілом і споживанням
електроенергії.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афілійованими особами не укладалися.
Інформація про основні засоби емітента
Основні засоби.
Облікові групи

Найменування
показників
Будівлі та
споруди
Первісна
вартість
Накопичена
амортизація
Залишкова
вартість
Первісна
вартість
Накопичена
амортизація

Машини та
Транспортні
обладнання
засоби
На 01.01.2017 р.

Інші основні Земля Всього
засоби

1 769 040

1 255 672

68 832

124 243

1 334 634

766 432

53 931

117 221

434 406

489 240

14 901
7 022
Надходження за період

82 338

78 487

1 112

5 983

28 965

1

3 217 788
2 272 218

1

0

29

945 570

195 773
0

1 141

Вибуття за період
Первісна
вартість
Накопичена
амортизація
Залишкова
вартість

3 013

6 961

643

10 285

0

20 902

2 460

5 686

643

7 600

0

16 389

553

1 275

0

2 685

0

4 513

Амортизація
Нарахування
амортизації
Первісна
вартість
Накопичена
амортизація
Залишкова
вартість

50 264

52 887

3 610

24 588
На 31.12.2017 р.

0

131 349

1 848 365

1 327 198

74 172

142 923

1

3 392 659

1 383 550

813 662

56 898

134 209

0

2 388 319

464 815

513 536

17 274

8 714

1

1 004 340

Власні основні засоби на кінець 2017 року (тис. грн.):
1. Виробничого призначення:
1 001 416
- будівлі та споруди
461 938
- машини та обладнання
513 535
- транспортні засоби
17 274
2017 р.
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- земельні ділянки
1
- інші
8 668
2. Невиробничого призначення:
937
- будівлі та споруди
890
- машини та обладнання
1
- інші
46
Усього
1 002 353
Орендовані основні засоби на кінець 2017 року (тис. грн.):
1. Виробничого призначення:
1 959
- будівлі та споруди
1 959
2. Невиробничого призначення:
28
- будівлі та споруди
28
Усього
1 987
Первісна вартість основних засобів – 3 392 659 тис. грн.
Сума зносу ОЗ – 2 388 319 тис. грн.
Ступень зносу ОЗ % - 70,40%
Ступень використання ОЗ % - 99,82%
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: ремонтами ОЗ, придбанням та будівництвом ОЗ.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: д/в
Протягом 2017 року на підприємстві здійснювався ремонт об’єктів основних засобів. На ремонт та
обслуговування основних засобів витрачено 178 694 тис. грн.
В 2017 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України № 106 від 11 травня 2017 року проведена індексація об’єктів
житлового фонду станом на 01 січня 2017 року, в результаті чого сума дооцінки балансової вартості
об’єктів склала 215 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,
реконструкція тощо) становить 750 тис. грн.
Основні активи електричних мереж ПАТ " Полтаваобленерго":
км по трасі
км по колу
І. Лінії електропередач, всього
40558,598
41301,50
- ПЛ 150 кВ
303,8
504,73
- ПЛ 110 кВ
1582,99
1847,06
- ПЛ 35 кВ
2518,39
2657,89
- ПЛ 10 кВ
13206,24
13211,95
- ПЛ 6 кВ
329,75
329,75
- ПЛ 0,4 кВ
20736,298
20868,99
- КЛ 110 кВ
0,50
0,50
- КЛ 35 кВ
5,77
5,77
- КЛ 10 кВ
514,45
514,45
- КЛ 6 кВ
583,92
583,92
- КЛ 0,4 кВ
776,49
776,49
ІІ. Знижувальні підстанції
Кількість, шт
7
13
62
101
137
210
2
2
9869
10634
79
106

ПС-150 кВ
трансформатори
ПС-110 кВ
трансформатори
ПС-35 кВ
трансформатори
ПС 35/0,4 кВ
трансформатори
ТП 6-10/0,4
трансформатори
РП, шт
трансформатори
2017 р.
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Потужність, МВА
435,500
1371,200
604,400
3,2
1756,010
48,485

ТВП 35/0,4 кВ на ПС
ТВП 6-10/0,4 кВ на ПС
ДГК 6-10 кВ на ПС
ТВП 6-10/0,4 кВ в РП

2
332
41
10

0,500
19,524
15,605
0,356

Довжина магістральних теплових мереж у двотрубному вимірі - 60,269 км.
Протягом 2017 року роботи в ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виконувалися підрядним та
господарським способами по виробничій галузі “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”. Капітальні інвестиції освоєно
власними коштами без залучення інших інвесторів.
За 2017 рік загальна сума капітальних інвестицій становить 254 891 тис. грн.
В 2017 році введено в експлуатацію основних фондів 240 430 тис.грн., в т.ч. :
- у капітальне будівництво 7 094 тис. грн.
- у придбання машин, обладнання, інвентарю
транспорту, будівель і споруд34 255 тис. грн.
- у капітальний ремонт
157 839 тис. грн.
- у придбання інших необоротних
матеріальних активів31 852 тис. грн.
- у придбання нематеріальних активів 9 390 тис. грн.
Із загальної суми капіталовкладень освоєно на будівельно-монтажні роботи 100 706 тис. грн., в т.ч.
по капітальному будівництву – 15 139 тис. грн.
Основні об’єкти капітального будівництва, по яким виконувалися роботи:
-ЛЕП 0,4-10 кВ – освоєно 18 627 тис. грн. (з них в сільській місцевості - 16 943 тис.грн.)
-РП-10 кВ в районі заводу ЖБШ в м. Кременчуці- освоєно 3 772 тис. грн.
-ПВР майбутніх років по ЛЕП 0,4-10 кВ – освоєно 785 тис. грн.
- Кременчуцька ТЕЦ (ГРП-2) – освоєно 22 тис. грн.
За звітний період згідно інвестиційної програми побудовано 37,25 км ліній електропередач.
Побудовано також 10 розвантажувальних КТП загальною потужністю 1 189 кВА (з них 9 шт./789 кВА в
сільській місцевості) та РП-10 кВ в районі заводу ЖБШ в м. Кременчуці (потужність трансформатора 100 кВА).
За звітний період введено в експлуатацію 8,86 км ЛЕП 0,4-10 кВ, ПС 0,4-10 кВ потужністю 400
кВА та один РП 10 кВ. Загальна вартість введених в експлуатацію вищезазначених основних засобів
становить 7 094 тис.грн.
По капітальному ремонту, пов’язаному з поліпшенням об’єктів та збільшенням їх економічних
показників, за 2017 р. освоєно капітальних вкладень на суму 157 839 тис.грн. За звітний період загальна
вартість капітальних вкладень по технічному переоснащенню об'єктів електричних мереж становить 75
609 тис. грн. та по об’єктам впровадження корпоративного зв’язку – 4 114 тис. грн. Проведено технічне
переоснащення 99,57 км ЛЕП-04 і 10 кВ та замінено 20 КТП 10/04 кВ загальною потужністю 2,196 МВА.
По об’єктах Кременчуцької ТЕЦ за 2017 рік виконано ремонтних робіт на загальну суму 30 824 тис. грн.
Розподіл капіталовкладень по капітальному ремонту, пов’язаному з поліпшенням об’єктів та
збільшенням їх економічних показників за виробничим класифікатором:
- ремонт будівель – 2 512 тис.грн.
- ремонт споруд – 130 453 тис.грн., в т.ч.
-ЛЕП-110 кВ – 1 962 тис.грн.
- ЛЕП-10 кВ – 24 254 тис.грн.
- ЛЕП-0,4 КВ – 37 905 тис.грн..
- ПС 35-110 кВ – 34 315 тис.грн.
- ПС- 0,4-10 кВ – 25 513 тис.грн.
- споруди ТЕЦ - 6 175 тис.грн.
- інші споруди – 329 тис.грн.
- ремонт машин, обладнання – 24 810 тис.грн.
- ремонт транспорту - 64 тис.грн.
У придбання машин, обладнання, інвентарю, транспорту освоєно капітальних вкладень на суму 25
065 тис.грн.,в т.ч.:
-КЛ 10 кВ в пластмас. оболонці – 183 тис.грн.
-КЛ 0,4 кВ в пластмас. оболонці – 589 тис. грн.
-КЛ 0,4 кВ в алюмінієвій оболонці – 445 тис.грн.
-силові машини та обладнання КТП – 693 тис.грн.
2017 р.
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-інші машини та обладнання - 355 тис. грн.
-робочі машини та обладнання – 2 906 тис.грн.
-транспортні засоби – 6 191 тис.грн.
-обчислювальна техніка – 9 435 тис.грн.
-електро-механічні прилади – 317 тис.грн.
-вимірювально-регулюючі прилади та обладнання- 3 162 тис.грн.
-господарсько-виробничий інвентар – 789 тис.грн.
За звітний період компанією придбано та встановлено прилади обліку теплової енергії в кількості 95
шт. загальною вартістю 3 390 тис.грн. в м. Кременчуці. Також виготовлено та встановлено в Полтавській
філії систему відеоспостереження на суму 61 тис. грн. Кременчуцькою ТЕЦ виготовлено ОЗ на суму 1 871
тис.грн.
Станом на 01.01.2018 р. загальний обсяг незавершеного капітального будівництва по ПАТ
«ПОЛЛТАВАОБЛЕНЕРГО» становить 62 808 тис.грн. З них 8 933 тис.грн. – проектні роботи.
У 2017 році розпочато черговий етап реконструкції кільцевої дволанцюгової мережі 110 кВ міста
Полтави. Роботи ведуться на двох об’єктах. По-перше, виконується реконструкція ВРП-110 кВ ПС 110/10
кВ Супрунівка» з метою створення на її базі вузлової підстанції кільця 110 кВ. Для цього передбачається
організувати ВРП-110 кВ за схемою 110-6 «Одна робоча, секціонована вимикачем, і обхідна системи
шин». На ВРП буде встановлено комплектний модуль з елегазовими вимикачами 110 кВ, які
характеризуються підвищеною надійністю, тривалим строком експлуатації та мінімальними витратами на
обслуговування. По-друге, триває реконструкція ПЛ 110 кВ «БПФ-ААЗ-ТМЗ». Проектом передбачається
встановлення багатогранних оцинкованих металевих опор з одностороннім підвішуванням проводів, що
обумовлено щільною забудовою в районі проходження траси лінії. Роботи з реорганізації ПЛ 110 кВ
«БПФ-ААЗ-ТМЗ» з одночасною реконструкцією ВРП-110 кВ підстанції 110/10 кВ «Супрунівка»
заплановано виконати протягом двох років. У 2017-му модернізовано полтавський РП-2: застаріле
обладнання замінено на сучасне, з вакуумною ізоляцією та мікропроцесорними пристроями захисту і
управління.
В обласному центрі завершена комплексна електрифікація району житлової забудови, обмеженої вул.
Степовою, В. Сухомлинського, В. Степанюка, Є. Милорадович та Бесарабською. Також виконано
комплекс робіт на енергооб’єктах міста Кременчука. На ПС 154/35/6 кВ «Крюків» замінено силовий
трансформатор 60 МВА на новий потужністю 63 МВА. На цій же підстанції виконано заміну оливних
вимикачів: одного напругою 35 кВ і двох
напругою 6 кВ – на вакуумні. Також завершено роботи з будівництва нового РП 10 кВ у районі заводу
«ЗБШ» в м. Кременчуці Полтавської області з перепідключенням споживачів електричної енергії від
відомчої ПС 35/10 кВ
«ЗБШ». Новий РП введено в експлуатацію як РП-21. Виконано заміну кабельних ліній від ПС 154/35/10
кВ «Кременчук-місто» до РП-6 і РП-7. З метою покращення якості електропостачання споживачів у трьох
районних центрах (м. Кобеляки, м. Лубни, м. Пирятин) та семи районах області (Великобагачанському,
Гадяцькому, Глобинському, Гребінківському, Зіньківському, Новосанжарському, Оржицькому) виконано
технічне переоснащення повітряних ліній 0,4 кВ загальною довжиною 61,12 км, встановлено чотири
розвантажувальні підстанції.
З розвиток систем зв’язку і телекомунікації у 2017 році виконані роботи:
• із заміни морально застарілого устаткування на сучасне, технічно досконале у Кременчуцькій,
Великокохнівській, Лохвицькій філіях відповідно до проектів «Модернізація обладнання шляхом його
заміни для системи передавання даних»;
• із монтажу та впровадження автоматичної системи диспетчерського управління на підстанціях
Диканської, Красногорівської, Карлівської філій та шести розподільчих пунктах м. Полтави;
• з будівництва та монтажу волоконно-оптичної кабельної мережі головного офісу підприємства.
Станом на кінець 2017 року повністю телемеханізовано 206 знижувальних підстанцій 35-110-154 кВ.
Обладнання диспетчерсько-технологічного керування ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
№ п/п Тип обладнання Од. виміру Кількість
1. Радіоканали шт. 794
2. Канали передачі даних шт. 255
3. Високочастотні канали шт. 139
4. Канали тональної частоти шт. 1 272
5. Радіорелейні канали шт. 3 540
6. Архіватори мови шт. 29
7. АТС різних типів шт. 30
8. Пристрої апаратури дальнього автоматичного зв’язку шт. 11
2017 р.
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9. Радіостанції шт. 835
10. Радіомодеми шт. 225
11. Пристрої високочастотного зв’язку шт. 304
12. Станції радіорелейного зв’язку шт. 102
13. Пристрої зв’язку нарад шт. 35
14. Модеми ущільнення КЛЗ шт. 21
15. Магістральні кабелі зв’язку км 173,57
Згідно договору № 1056 від 22.09.1999 року, укладеного між ПАТ ”Полтаваобленерго“ та Фондом
державного майна України, підприємство прийняло в строкове платне користування окреме майно
підприємства Кременчуцька ТЕЦ. Первісна вартість орендованого майна станом на 31.12.2008 р.
становила 83 858 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. первісна вартість орендованого майна становить 82
859 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
1.Незадовільний технічний стан окремого обладнання ПЛ та ПС, внаслідок недостатності коштів на
ремонт, реконструкцію та заміну обладнання, яке вийшло з ладу, старіння обладнання ЛЕП.
2.Непогашена дебіторська заборгованість.
3.Розкрадання майна товариства, аварійні зміни живлення споживачів, що призводить до додаткових
втрат, та інші чинники.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
В 2017 році на підприємстві проводились перевіркі різними контролючими органами. За 2017 рік ПАТ
«Полтаваобленерго» сплачено у вигляді штрафів, пені, неустойки – 4489,6 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів, отриманих від споживачів електричної
та теплової енергії, основних видів діяльності Товариства. Політика фінансування включає методи та
інструменти короткострокового планування (бюджетування ), середньострокового планування
(бюджетування, інвестиційна програма на рік). Інвестиційна програма товариства затверджується
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Договори, укладені за основними видами ліцензованої діяльності, з боку товариства були виконані в
повному обсязі.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
У 2018 році ПАТ "Полтаваобленерго" має намір зберегти позитивні тенденції в роботі, забезпечити
рентабельність та прибутковість діяльності. Досягнення поставленої мети стане можливим завдяки
реалізації таких заходів:
1. Зниження втрат електроенергії в електричних мережах компанії до рівня нормативних і нижче за
рахунок:
- організаційних і технічних заходів;
- заходів щодо вдосконалення системи обліку електроенергії;
- проведення рейдів з виявлення розкрадань електроенергії;
- проведення перевірок електролічильників із простроченим строком;
- виносу електролічильників на фасад будинків;
- перевірки приладів обліку на місцях установки;
- заміни електролічильників у споживачів.
2. Забезпечення стовідсоткової оплати спожитої електроенергії за рахунок :
- досягнення 100% контрольного знімання показань приладів обліку у побутових абонентів;
- вдосконалення претензійно-позовної роботи;
- проведення роботи з місцевими радами, виконавчими органами, прокуратурою, МВС.
3. Забезпечення стовідсоткових розрахунків за покупну електроенергію.
4. Зниження існуючої дебіторської заборгованості споживачів за електроенергію за рахунок:
- контролю за виконанням графіків реструктуризації споживачів-боржників;
- інвентаризації заборгованості споживачів з документальним підтвердженням;
- співробітництва з правоохоронними органами й органами виконавчої влади в роботі зі споживачами2017 р.
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боржниками;
- організації спільних виїздів з виконавчими службами для опису майна неплатників. Висвітлення через
ЗМІ даних заходів.
5. Виконання заходів по недопущенню виробничого травматизму та електротравматизму, а саме:
- проведення семінарських занять з керівниками робіт, допускачами, майстрами щодо питань безпеки
праці, пожежної безпеки та правил експлуатації обладнання;
- затвердження заходів щодо підвищення якості роботи з персоналом, поліпшення роботи з профілактики
виробничого травматизму у 2018 році;
- проведення днів охорони праці з теоритичним та практичним навчанням персоналу безпечним
прийомам праці;
- введення особливих умов безпечного виконання робіт перед початком весняно-літніх робіт в компанії;
- забезпечення всіх працівників компанії спецодягом, засобами індивідуального захисту та первинними
засобами пожежогасіння;
- проведення роз"яснювальної роботи серед населення та бесід із школярами для попередження
електротравматизму;
- публікації та виступи у засобах масової інформації для запобігання випадків травматизму на обладнанні
компанії серед сторонніх осіб.
6. Виконання інвестиційної програми на загальну суму 276 млн. 799 тис. грн.
7. Забезпечення надійного й безперебійного постачання електроенергією споживачів, зниження
аврійності в роботі устаткування.
8. Виконання заходів щодо попередження крадіжок енергетичного устаткування.
9. Виконання показників фінансового плану на 2018рік.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Відповідно до ініціативи НКРЕКП щодо підвищення енергоефективності роботи електромереж та
зменшення втрат в розподільчих мережах 6(10) кВ шляхом переходу на більш високий клас напруги 20
кВ, в 2017 році виконано техніко-економічне обґрунтування підвищення класу напруги до 20 кВ в
електричних мережах північно-західного району м. Миргорода з будівництвом нової ПС 110/20 кВ
«Миргородська». Це підтвердило доцільність впровадження підвищеного класу напруги та отримало
позитивну оцінку державних інституцій. На підставі цього продовжено роботу з розробки технікоекономічного обґрунтування по всьому комплексу мереж м. Миргорода та
розпочато проектування будівництва підстанції і нового РП-9 напругою 20 кВ в північно-західному
районі міста.
У 2017 році фахівцями підрозділу інформаційних технологій забезпечувалася надійна робота
корпоративної інформаційної мережі та сервісів, здійснювався супровід і розробка програмного
забезпечення.
На виконання Постанови НКРЕКП від 30.03.2017 №441 «Про затвердження змін до правил
приєднання електроустановок до електричних мереж» створений особистий кабінет замовника послуг з
приєднання, що у
свою чергу надає можливість подати заяву про приєднання через сайт ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Для зручності споживачів побутового сектору фахівцями підрозділу ІТ розроблено мобільний додаток
«Абонентська книжка» і впроваджено чат-бот в месенджері «Telegram».
Для інформування та консолідації співробітників було розроблено та впроваджено внутрішній
корпоративний портал, який зробив сервіси компанії більш доступними і створив зручну корпоративну
базу знань.
На порталі передбачено можливість зареєструвати свою ініціативу щодо поліпшення виробничого
процесу. Також є змога ознайомитися з уже поданими пропозиціями в електронній базі ідей.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи
Позови
Кількість
тис.грн.
Позовів подано: Всього
483
48023,11
юр.особи
123
38062,31
фіз.особи
360
9960,80
Задоволено позовів: Всього
3
622,20
юр.особи
3
622,20
фіз.особи
0
0
Сплачено: Всього
105
1851,59
юр.особи
1
36,97
2017 р.
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фіз.особи
Відмовлено: Всього
юр.особи
фіз.особи

104
64
1
63

1814,62
495,82
36,97
458,85

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів
емітента станом на початок року відсутні.
Інша інформація
Товариство, в силу своїх технологічних особливостей і виходячи з практики, що склалася в організації
виробництва, займається виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, виробництвом,
транспортуванням та постачання теплової енергії, а також іншими видами діяльності.
У 2017 році виділено два основних господарських сегменти:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії.
Основними і пріоритетними видами діяльності Товариства є виробництво, передача та постачання
електричної енергії. Доходи, отримані за цим сегментом, становлять 80,4 % від загальної суми отриманих
доходів.
Доходи отримані від виробництва, передачі та постачання теплової енергії – 18,4 % від загальної
суми отриманих доходів.
Чисті доходи за даними сегментами становлять:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії – 5 377 976 тис. грн.;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії – 1 232 509 тис. грн.
Витрати підприємства між господарськими сегментами розподіляються наступним чином:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії – 5 216 026 тис. грн.;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії – 1 384 542 тис. грн.
Інші доходи формуються за рахунок інших видів діяльності: реалізація товарів; реалізація робіт та
послуг.
Ці доходи складають 1,2% від загальної суми отриманих доходів.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

1.Виробничого призначення:

Власні основні засоби
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
941583
1001416

Орендовані основні засоби
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
3098
1959

Основні засоби, всього
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
944681
1003375

будівлі та споруди

430497

461938

3098

1959

433595

463897

машини та обладнання

489237

513535

0

0

489237

513535

транспортні засоби

14901

17274

0

0

14901

17274

1

1

0

0

1

1

6947

8668

0

0

6947

8668

861

937

28

28

889

965

783

890

28

28

811

918

машини та обладнання

3

1

0

0

3

1

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

75

46

0

0

75

46

Усього

942444

1002353

3126

1987

945570

1004340

земельні ділянки
інші
2.Невиробничого призначення:
будівлі та споруди

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
земельні ділянки - без строку;
Будівлі виробничого призначення – 20 - 100 рр.;
Передавальні пристрої - 22 - 30 рр.;
Споруди - 20 - 60 рр.;
Силові машини та обладнання - 22 р.;
Робочі машини та обладнання – 3 - 18 рр.;
Транспортні засоби – 6 - 10 рр.;
Вимірювальні пристрої та регулюючі прибори та обладнання - 3 - 15 рр.;
Інструмент та інвентар – 3 - 10 рр.;
Інші машини та обладнання (аппаратура зв'язку) – 6 – 12 рр.;
Вимірювальна техника – 2 - 7 рр..
Первісна вартість основних засобів – 3 392 659 тис. грн.
Сума зносу ОЗ – 2 388 319 тис. грн.
Ступень зносу ОЗ % - 70,40%
Ступень використання ОЗ % - 99,82%
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: ремонтами ОЗ, придбанням та будівництвом ОЗ.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: д/в
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
1084436
954982
Статутний капітал (тис. грн)
232967
232967
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
232967
232967
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 851469 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 851469 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 722015 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 722015
тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)

Відсоток за
користування
коштами (% річних)

Дата
погашення

Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:
X
0
X
X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому
X
0
X
X
числі за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
X
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
20984
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
1140
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
1434174
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
1456298
X
X
Опис:
Довгострокові зобов'язання ПАТ «Полтаваобленерго» повязані з орендою державного майна
Кремечуцької ТЕЦ та поворотною фінансовою допомогою, поточні зобов’язання – з кредиторською заборгованістю
по довгостроковим зобов’язанням; за товари, роботи, послуги; розрахунками з бюджетом; розрахунками зі
страхування та з оплати праці; отриманими авансами; розрахунками з учасниками, поточними забезпеченнями та з
іншими поточними зобов’язаннями.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N Основний
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
з/п
вид
продукції
у
у грошовій
у
у
у грошовій
у
натуральній
формі
відсотках натуральній
формі
відсотках
формі
(тис. грн)
до всієї
формі
(тис. грн)
до всієї
(фізична
виробленої (фізична
реалізоод. вим.)
продукції
од. вим.)
ваної
1

2

3

1

Виробництво
електроенергії

2

Виробництво
1404071 Гкал
та
розподілення
теплової енергії

2017 р.
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4

5

6

1556406

22,9

572450
тис.кВт.год

1481042

21,8

1168449 Гкал

7

8

1322701

19,5

1232508,8

18,2

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
Склад витрат
з/п

1

2

Відсоток
від
загальної
собівартості
реалізованої
продукції (у
відсотках)
3

1 матеріальні витрати

83,2

2 Витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи

9,5

3 Інші операційні витрати

5,1
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення
Повідомлення
події
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

10.01.2017

17.01.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

10.01.2017

10.01.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

06.03.2017

07.03.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

07.03.2017

17.01.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
1
2017
0
2
2016
1
3
2015
0

У тому числі позачергових
0
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X

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)
д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
д/н

X

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день
д/н
подання вимоги сукупно є власниками
10 і більше відсотків простих акцій
товариства
Інше (зазначити)

Так
X

Ні
X
X

д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Загальні збори скликалися на 05 травня 2017 року. Загальні збори не відбулися за відсутності кворуму.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
4
4
0
0
2
2
0
0

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
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
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)

Ні
X
X
X

д/в

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань.
д/в
7

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
д/в

Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

д/в

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/в
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради.
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
д/н
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X

Ні
X
X
X

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)
Член Наглядової ради зобов"язаний :
- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевуищувати своїх повноважень;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, вимог положення про
Наглядову раду та інших внутрішніх документів Товариства.
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
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (запишіть)
д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
3
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
1
останніх трьох років? __________
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так, створено ревізійну
комісію

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
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
так
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

ні

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
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
так

так
так

ні
ні

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)

ні
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/в

Ні

X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються
на загальних
на власній
інформаційній
базі безпосередньо
зборах
на запит
інтернетданих НКЦПФР про
в
акціонера
сторінці
ринок цінних паперів
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
так
так
так
так
так
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
так
так
так
так
так
управління товариства
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні
так

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

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/в

X
X

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
д/в

Так
X

Ні
X

X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
д/в

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

Ні
X
X
X
X

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так

Ні
X
X
X
X
X

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
д/в

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? (так/ні)

ні

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

ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
д/в
яким органом
управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні)
д/в
укажіть яким чином
його оприлюднено:

;

ні

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.
д/в
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;

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Територія
ПОДІЛЬСЬКИЙ
Організаційноправова форма
господарювання

за ЄДРПОУ

00131819

за КОАТУУ

5310136700

за КОПФГ

Акціонерне товариство

КОДИ
2018.01.01

230

35.13
Вид економічної Розподілення електроенергії
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників
5029
Адреса,
Старий Поділ, 5, м.Полтава, Подільський, Полтавська область, 36022, Україна, (0532) 516-359
телефон
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)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
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Форма № 1
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

Код за ДКУД 1801001
На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

7485
30259
22774
135015
945570
3217788
2272218
0
0
0
0
0
0

12044
37709
25665
145065
1004340
3392659
2388319
0
0
0
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

0
0
6
106657
0
0
0
0
1194733

0
0
5326
110550
0
0
0
0
1277325

1
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
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2

3

4

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

91927
90141
0
0
1786
0
0
2000
781459

92564
89712
0
0
2852
0
0
2000
864417

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

29600
91556
68094
0
0
513
0
82527
0
0
72
0
0

8008
68095
68094
0
0
636
0
44630
0
0
66
0
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

0
0
0
184953
1264607
0

0
0
0
182993
1263409
0

1300

2459340

2540734

Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
2017
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Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
232967
232967
1401
0
0
1405
187547
168091
1410
14483
13394
1411
0
0
1412
0
0
1415
28068
28068
1420
491917
641916
1425 (
0
0
) (
)
1430 (
0
0
) (
)
1435
0
0
1495
954982
1084436
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
0
6625
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4058
0
0
0
0
0
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
6625

0
0
0
0
0
0
4058

1600
1605
1610

0
0
2564

0
0
2752

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

746495
8149
0
3865
15697
422001
3938
0
0
72112
0
0
222912
1497733

571947
20984
0
6294
23756
496573
3933
0
0
82974
0
0
243027
1452240

1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

2
1700

3
0

4
0

1800
1900

0
2459340

0
2540734

Примітки: Балансова вартість статутного капіталу розрахована з урахуванням МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова звітність в
умовах гіперінфляції», виходячи з кумулятивного коефіцієнту інфляції 4,217358 за червень 1995 року, складає 232
967 тис. грн.
Керівник

Ангелова Олена Петрівна

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна

2017
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

КОДИ
2018.01.01

Дата (рік, місяць, число)

00131819

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Стаття

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
аналогічний
рядка
період
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090

Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі

2241
2250
2255

Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток

2270
2275
2290

(

1546
0
126435

) (

19485
0
0

)

2295

(

0

) (

230194

)

2017
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2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(

(

3
6693102
0
0
0
0
0
6499615
0
193487
0
0
0
0
0
96508
0

) (
) (

) (

4
5964719
0
0
0
0
0
5896175
0
68544
0
0
0
0
0
65898
0

)
)

)

2122

0

0

2123
2130
2150
2180
2181

(
(
(
(

0
127854
0
38772
0

0
119512
0
228921
0

)
)
)
)

2182

(

0

0

)

2190
2195
2200
2220
2240

)
)
)
)

(
(
(
(

)(

123369
(

(
(

0
0
2731
1881
0
0
0

0
)(

) (
) (

213991
0
1046
2236
0
0
0

)

)
)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

3893
0
130328

2300
2305
2350
2355

(

0

(40003)
0
0
) (

270197

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3
215
0
0
0
0
215
0
215
130543

4
0
0
0
0
0
0
0
0
(270197)

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

3
2441525
524481
111550
134222
341151
3552929

4
2087579
482804
101630
95454
481656
3249123

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

3
220960000
220960000
0,59
0,59
0

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
220960000
220960000
(1,22)
(1,22)
0

Примітки: Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті
операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.
Дохід від реалізації продукції визнається тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних
ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажено і право власності передано), і відображається у
фінансовій звітності Товариства відповідно до МСФЗ (IAS) 18 «Дохід».
Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції у відповідності з політикою Товариства не
передбачено. Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.
Керівник

2017

Ангелова Олена Петрівна
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)

Головний бухгалтер

2017
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Дубініна Наталя Вікторівна

00131819

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2018.01.01
00131819

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження

2017
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Код за ДКУД 1801004

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

7133336

7535175

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

0
0
0
0
0
0
2075

0
0
0
0
0
0
37663

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

19625
0
0
0
0
176516
6278748

14551
0
0
0
0
161866
6762952

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

392277
108314
221829
0
91450
130379
0
0
0
0
0
125512
204872

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

342662
99171
450537
122040
214888
113609
0
0
0
0
0
399558
(305625)

3200

0

0

3205
3215

0
0

0
0

3220
3225
3230
3235

0
0
0
0

0
0
0
0

3250

0

0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2
3255 (
3260
3270
3275
3280

(
(
(
(

3290 (
3295
3300
3305
3310
3340
3345 (
3350
3355
3360
3365
3370
3375

(
(
(
(
(
(

3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

3
0
245495
0
0
0
0
(245495)

)(
)
)
)
)

(
(
(
(

)(

4
0

)

114377
0
0
0

)
)
)
)

0
(114377)

)

0

0

0
0
2731
0

)(

0
0
0
0

)

)
)
)
)
)
)

0
13
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

0
(13)
(420015)
502542
0
82527

)

0
5
0
0
0
0
0
2726
(37897)
82527
0
44630

(
(
(
(
(
(

)(

Примітки: Грошові кошти Товариства включають кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах, грошові
документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.
Керівник

Ангелова Олена Петрівна

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2018.01.01
00131819

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
2017
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Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

2
4000
4005

3
232967
0

4
187547
0

5
14483
0

4010
4090
4095
4100

0
0
232967
0

0
0
187547
0

4110
4111
4112
4113
4114

0
0
0
0
0

4116
4200

Код за ДКУД 1801005

Капітал у
Додатко- Резервний
дооцінках вий капітал капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

6
28068
0

7
491917
0

8
0
0

9
0
0

10
954982
0

0
0
14483
0

0
0
28068
0

0
0
491917
130328

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
954982
130328

215
215
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

215
215
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4220

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245
4260

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4265
4270
4275
4280
4290
4291

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
(19671)
0

0
0
0
0
(1089)
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
19671
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
(1089)
0

4295
4300

0
232967

(19456)
168091

(1089)
13394

0
28068

149999
641916

0
0

0
0

129454
1084436

Примітки: Статутний капітал ПАТ «Полтаваобленерго» сформований повністю і становить 55240 тис. гривень (номінальна вартість) та розділений на 220
960 тис. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Компанія визнає резервний фонд у складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту підприємства. Розмір резервного капіталу становить 28
068 тис. грн.
Порядок розподілу нерозподіленого прибутку встановлюється Зборами акціонерів.
Балансова вартість статутного капіталу розрахована з урахуванням МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», виходячи з
кумулятивного коефіцієнту інфляції 4,217358 за червень 1995 року, та складає 232 967 тис.грн.
Розмір власного капіталу у 2017 році збільшився на 129 454 тис. грн.
Капітал у дооцінках та додатковий капітал.
Значну частину власного капіталу складає капітал у дооцінках, який на кінець 2017 року склав 168 091 тис. грн.
Даний капітал включає суми індексації балансової вартості основних засобів та незавершенного будівництва електричних мереж, а також суми дооцінки
основних засобів при проведенні індексації об’єктів житлового фонду відповідно до наказів Міністерства будівництва, архітектури та житлово –
комунального господарства України. В 2017 році була проведена індексація об’єктів житлового фонду, в результаті чого сума дооцінки балансової
вартості об’єктів склала 215 тис. грн.
Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, сума амортизації дооцінок
об'єктів основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. За 2017 рік ця сума склала 19
671 тис. грн.
Таким чином в 2017 році капітал у дооцінках зменшено на 19 456 тис. грн.
Додатковий капітал у 2017 році зменшився на 1 089 тис. грн. і на кінець звітного року склав 13 394 тис. грн. Зміни в капіталі відбулися в наслідок
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наступних подій: амортизація безоплатно отриманих необоротних активів склала 1 703 тис. грн., безоплатно отримані необоротні активи – 651 тис. грн.,
повернення необоротних активів – 37 тис. грн.
Резервний капітал.
Резервний капітал підприємства сформований згідно з установчими документами в розмірі 28 068 тис. грн. за рахунок прибутку.
Нерозподілений прибуток.
Нерозподілений прибуток станом на 01.01.2017 р. складав 491 917 тис. грн.
В 2017 році відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 до складу
нерозподіленого прибутку включена сума амортизації дооцінки основних фондів, проведеної в 2001 році з одночасним зменшенням додаткового капіталу.
До складу нерозподіленого прибутку в 2017 році зараховано 19 671 тис. грн., чистий прибуток в 2017 році складає 130 328 тис. грн.
Таким чином нерозподілений прибуток підприємства станом на 31.12.2017 р. становить 641 916 тис. грн.
Чистий прибуток (збиток).
Чистий прибуток за 2017 рік склав 130 328 тис. грн.
Керівник

Ангелова Олена Петрівна

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
1. Загальна інформація про Товариство.
Повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Скорочене Найменування Товариства – ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5.
Офіційна сторінка в інтернеті: www.poe.pl.ua
Адреса електронної пошти: kanc01@pl.energy.gov.ua
Організаційно-правова форма – Акціонерне товариство.
Товариство побудоване на приватній формі власності та здійснює діяльність у відповідності зі
Статутом, затвердженим загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 30.11.1998 р.),
зареєстрований Виконкомом Полтавської міської ради розпорядженням № 916-р від 16.12.1998 р.
Зміни та доповнення до Статуту затверджені загальними зборами акціонерів (протокол № 5 від
22.03.2001 р.) та зареєстровані Виконкомом Полтавської міської ради розпорядженням № 359-р
від 18.05.2001р., додаток № 2 до Статуту затвержено загальними зборами акціонерів (протокол №
15 від 24.03.2010 р.), зареєстрований Виконкомом Полтавської міської ради 29.03.2010 р., №
запису 15881050014002314, Статут ПАТ «Полтаваобленерго» затверджено загальними зборами
акціонерів (протокол № 16 від 20.04.2011 р.) та зареєстрований Виконкомом Полтавської міської
ради 05.05.2011 р., № запису 15881050037002314.
ПАТ «Полтаваобленерго» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства
«Полтаваобленерго» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Товариство є правонаступником державної акціонерної енергопостачальної компанії
Полтаваобленерго, заснованої відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 1995 року №
282/95 «Про структурну перебудову в електричному комплексі України» та наказу № 132
Міністерства енергетики та електрифікації України від 3 липня 1995 року. Відповідно до
розпорядчих документів виробниче енергетичне об’єднання «Харківенерго» було реорганізоване
у ряд підприємств, включаючи Державну акціонерну енергопостачальну компанію
«Полтаваобленерго», яка зареєстрована розпорядженням Виконавчого комітету Полтавської
міської Ради 26.05.1995 р. за № 392-р. Компанія 16.12.1998 р. перереєстрована у відкрите
акціонерне товариство розпорядженням Виконавчого комітету Полтавської міської Ради № 916р. Зміни та доповнення до Статуту затвержено загальними зборами акціонерів.
Код ПАТ «Полтаваобленерго» за ЄДРПОУ 00131819.
Структура Товариства.
ПАТ «Полтаваобленерго» - це мережа з 29 філій у кожному адмінстративному районі області з
центральним офісом у м. Полтаві. До складу ПАТ «Полтаваобленерго» на умовах довгострокової
оренди входить Кременчуцька ТЕЦ.
Виробничі служби, цехи та відділи поділено за напрямками роботи:
- підрозділи зі збуту електро- та теплоенергії;
- підрозділи з передачі електроенергії;
- підрозділи з капітального будівництва та інвестицій;
- підрозділи з питань забезпечення бізнесу;
- підрозділи з захисту активів;
- підрозділи по роботі з персоналом;
- підрозділи з охорони праці;
- підрозділи з правової роботи;
- підрозділи з інформаційних технологій;
- фінансові підрозділи.
Філії ПАТ «Полтаваобленерго»:
- Великокохнівська;
- Гадяцька;
- Глобинська;
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- Гребінківська;
- Диканська;
- Зінківська;
- Карлівська;
- Кобеляцька;
- Козельщинська;
- Комсомольська;
- Котелевська;
- Красногорівська;
- Кременчуцька;
- Лохвицька;
- Лубенська;
- Машівська;
- Миргородська;
- Новосанжарська;
- Оржицька;
- Пирятинська;
- Полтавська філія міських електромереж;
- Полтавська філія районних електромереж;
- Решетилівська;
- Семенівська;
- Хорольська;
- Чорнухівська;
- Чутівська;
- Шишацька;
- Кременчуцька ТЕЦ.
Вищим органом ПАТ «Полтавобленерго» є загальні збори акціонерів. Керівними органами є
Наглядова рада, Правління Товариства та ревізійна комісія.
2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності.
2.1. Концептуальна основа фінансової звітності.
Фінансова звітність Товариства складається у відповідності з основними якісними
характеристиками, певними Принципами підготовки фінансової звітності МСФЗ (IAS) 1
«Подання фінансової звітності»:
•зрозумілість;
•доречність (суттєвість);
•достовірність (правдивее уявлення, переважання сутності над формою, нейтральність, обачність,
повнота);
•зіставність.
Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не передбачено окремими
МСФЗ, вважати історичну вартість (собівартість).
Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво проводить оцінку активів,
зобов'язань, доходів і витрат на основі принципу обачності.
Фінансова звітність складається у грошовій одиниці України – гривні. Форми фінансової
звітності заповнюються в тисячах гревень без десяткових знаків (окрім розділу IV Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 2), грошові показники якого наводяться
в гривнях з копійками).
2.2. Припущення про безперервність діяльності.
Керівництво Товариства вважає доцільним складати фінансову звітність на основі припущення
щодо безперервної діяльності, та вживає низку заходів, спрямованих на покращення фінансового
стану та ліквідності. Отримує у визначені терміни ліцензії, необхідні для здійснення основних
видів діяльності.
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2.3. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Перша фінансова звітність Товариства, що відповідає МСФЗ (перший річний комплект
фінансової звітності, відносно підготовки якого робиться чітка заява про повне дотримання
МСФЗ) була складена відповідно до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності» за рік, який закінчився 31.12.2013 р.
Оцінки щодо вхідних залишків балансу станом на 1 січня 2014 р., а також сум, що стосуються
всіх інших періодів, представлених у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ, визначаються у
відповідності з міжнародними стандартами:
-визнанню підлягають всі активи і зобов'язання, які відповідають критеріям визнання згідно з
МСФЗ;
-усі визнані активи та зобов’язання оцінюються у відповідності з МСФЗ за собівартістю,
справедливою або дисконтованою вартістю.
Товариство використовує вимоги МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності» про ретроспективне застосування всіх стандартів, що діють на дату
підготовки фінансової звітності згідно з МСФЗ вперше за один звітний період, оскільки не
представляється можливим перерахунок більш ранньої інформації.
Винятками для ретроспективного застосування для Товариства є:
•основні засоби (а також нематеріальні активи);
•винагороди працівникам.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), що діяли у 2017 р.
МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності"
МСФЗ (IAS) 2 "Запаси"
МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів"
МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки"
МСФЗ (IAS) 10 "Події після звітного періоду"
МСФЗ (IAS) 11 «Будівельні контракти»
МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток»
МСФЗ (IAS) 14 "Сігментна звітність"
МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби"
МСФЗ (IAS) 17 "Оренда"
МСФЗ (IAS) 18 «Дохід»
МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працівникам"
МСФЗ (IAS) 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу"
МСФЗ (IAS) 21 "Вплив змін валютних курсів"
МСФЗ (IAS) 23 "Витрати на позики"
МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації про зв’язані сторони"
МСФЗ (IAS) 26 "Облік та звітність за програмами пенсійного забезпечення"
МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фінансова звітність"
МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства"
МСФЗ (IAS) 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"
МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: подання інформації"
МСФЗ (IAS) 33 "Прибуток на акцію"
МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність"
МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисності активів"
МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи "
МСФЗ (IAS) 38 "Нематеріальні активи"
МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"
МСФЗ (IAS) 40 "Інвестиційна нерухомість"
МСФЗ (IAS) 41 "Сільське господарство"
МСФЗ (IFRS)1 «Перше застосування міжнародних стандарті фінансової звітності»
МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій»
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу»
МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти»
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МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»
МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка по договорах з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» - вступає в дію з 01 січня 2019 р.
3. Суттєві положення облікової політики.
Єдині методологічні принципи ведення в Товаристві бухгалтерського обліку
визначаються «Положенням про облікову политику і організацію бухгалтерського обліку ПАТ
«Полтаваобленерго», затвердженого Наказом Товариства від 04.01.2017 р. № 3.
Усі облікові політики, про які йдеться нижче, стосуються Товариства та його структурних
підрозділів (філій).
Перерахунок іноземних валют.
Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), яка є
функціональною валютою.
Господарські операції, що проводяться в іноземній валюті, при первісному визнанні
відображаються в функціональної валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату
здійснення операції.
На дату складання фінансової звітності згідно з МСФЗ (IAS) 21 «Вплив змін валютних курсів» всі
монетарні статті, що обліковуються в іноземній валюті, перераховуються і відображаються в
Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.
Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються загальним підсумком, у звіті
про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються
за обмінним курсом, що діяв на дату первісної операції. Немонетарні статті, які оцінюються за
справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату
визначення справедливої вартості.
Облік впливу гіперінфляції.
Балансова вартість статутного капіталу розрахована з урахуванням МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова
звітність в умовах гіперінфляції», виходячи з кумулятивного коефіцієнту інфляції 4,217358 за
червень 1995 року, складає 232 967 тис. грн. Номінальна вартість статуного капіталу залишилася
незмінною 55 240 тис.грн.
Основні засоби.
Основні засоби Товариства відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до
МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби».
Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний строк корисного
використання яких більше одного року, первісна вартість яких більше 10000 грн., які
використовуються у процесі виробництва надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для
здійснення адміністративних або соціальних функцій, крім комп'ютерів і лічильників обліку
споживання електричної та теплової енергії. Комп'ютери включаються до складу основних
засобів незалежно від вартості об'єкта.
Основні засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів класифікуються
по окремих класах.
Незавершені капітальні інвестиції, які плануються до використання у складі основних засобів, до
моменту початку експлуатації обліковуються в складі класу придбані, але не введені в
2017 р.

© SMA

00131819

експлуатацію основні засоби.
В якості умовної первісної вартості основних засобів прийнята переоцінена за справедливою
вартість основних засобів.
Після первісного визнання, придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка
включає в себе вартість придбання і всі витрати, пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до
експлуатації.
Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямими
витратами на їх створення.
Ліквідаційна вартість - це сума коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при його вибутті
після закінчення терміну його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття.
У разі якщо ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів оцінити не можливо, або вона не
істотна за сумами, ліквідаційна вартість не встановлюється.
Строк корисного використання за групами однорідних об'єктів основних засобів затверджується
Наказом про облікову політику і організацію бухгалтерського обліку на відповідний рік.
Строк корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється
рівним терміну дії договору лізингу (строку сплати лізингових платежів).
Нарахування амортизації за об'єктами основних засобів, проводиться прямолінійним способом,
виходячи із строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних
засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію.
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонт основних засобів списуються на витрати
періоду по мірі їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів
капіталізується.
У разі наявності факторів знецінення активів відображати основні засоби за мінусом збитків від
знецінення згідно МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів».
Узагальнені терміни використання основних засобів по основним групам наведено в таблиці:
Земельні ділянки без строку
Будівлі виробничого призначення 20 - 100
Споруди20 – 60
Передавальні пристрої 22 - 30
Силові машини та обладнання22
Робочі машини та обладнання3 – 18
Транспортні засоби6 – 10
Вимірювальні пристрої та регулюючі прибори та обладнання3 – 15
Інструмент та інвентар 3 – 10
Інші машини та обладнання (апаратура зв’язку) 6 – 12
Вимірювальна техніка2 – 7
Згідно договору № 1056 від 22.09.1999 року, укладеного між ПАТ ”Полтаваобленерго“ та
Фондом державного майна України, підприємство прийняло в строкове платне користування
окреме майно підприємства Кременчуцька ТЕЦ. Первісна вартість орендованого майна станом на
31.12.2008 р. становила 83 858 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. первісна вартість орендованого
майна становить 82 859 тис. грн.
Відповідно до наказу № 360 від 16.08.2017 року проведена інвентаризація активів підприємства,
в тому числі інвентаризація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів,
малоцінних та швидкозношуваних предметів та нематеріальних активів, проведена станом на
01.11.2017 р.
Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи Товариства відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ
(IAS) 38 «Нематеріальні активи» і тестуються на знецінення згідно МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення
корисності активів».
Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, які не
мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і
використовуються підприємством протягом періоду більше одного року (або операційного
циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
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Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
•патенти;
•авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
•ліцензії;
•торгові марки, включаючи бренди і назви публікацій.
Програмне забезпечення, яке є невід’ємним і необхідним для забезпечення роботи устаткування,
враховується у складі цих об'єктів.
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартості), яка включає в себе
вартість придбання та витрати, пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається з усіх витрат на
створення, виробництво і підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науководослідницькі роботи) визнаються витратами в період їх виникнення.
Наступні витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу,
якщо:
•існує ймовірність того, що ці витрати приведуть до генерування активом майбутніх економічних
вигод, які перевищать його первісно оцінений рівень ефективності;
•ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу.
Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки первісної
ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного терміну їх
використання, який складає 5 років. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного
після введення нематеріального активу в експлуатацію.
Зменшення корисності активів.
Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення
відповідно до МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів».
На дату складання фінансової звітності Товариство визначає наявність ознак знецінення активів:
•зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну величину, ніж
очікувалося;
•старіння або фізична шкода активу;
•істотні негативні зміни у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі,
у якому діє Товариство, що відбулося протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;
•збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може істотно зменшити
суму очікуваного відшкодування активу;
•перевищення балансової вартості чистих активів над їхньою ринковою вартістю;
•істотні зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в
наступному періоді, що негативно впливають на діяльність підприємства.
При наявності ознак знецінення активів, Товариство визначає суму очікуваного відшкодування
активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільша з двох оцінок: за справедливою
вартістю за мінусом витрат на продаж і цінності використання. Якщо сума очікуваного
відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від знецінення у
звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми, що
відшкодовується.
Специфіка діяльності Товариства припускає враховувати все підприємство як Одиницю яка
генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у разі відсутності ознак знецінення
Одиниці в цілому у звітності не відображається.
Інвестиції та інші фінансові активи.
Фінансові інвестиції відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ (IAS) 32
«Фінансові інструменти: подання» і МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
З метою складання фінансової звітності класифікуються по категоріях:
•призначені для торгівлі;
•утримуються до погашення;
•наявні для продажу;
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•інвестиції в асоційовані компанії.
Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її
змін на прибуток або збиток.
Інвестиції, які мають фіксований термін погашення та утримуються до погашення обліковуються
за амортизованою собівартістю. Інвестиції, що не мають фіксованого терміну погашення,
враховуються за собівартістю.
Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на
власний капітал.
Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за долевим методом.
Фінансові активи після визнання вимірюються за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної ставки відсотка. При дисконтування використовується ставка 7,5%.
Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та іншим особам на
отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська
заборгованість класифікується як поточна (отримання очікується протягом поточного року або
операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути
класифікована як поточна).
Дебіторська заборгованість класифікується як торговельна дебіторська заборгованість (що
виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і
неторгові (інша) дебіторська заборгованість.
Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю
переданих активів.
Поточна дебіторська заборгованість враховується в балансі за чистою реалізаційною вартістю,
визначеній як вартість дебіторської заборгованості за винятком резерву сумнівних боргів.
Величина резерву сумнівних боргів по е/е та т/е розраховується за методом класифікації
дебіторської заборгованості (сільгоспвиробники, населення, бюджет, ЖКГ, інші) за термінами її
виникнення (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників).
Величина резерву сумнівних боргів по іншій заборгованості розраховується виходячи з
платоспроможності окремих дебіторів.
Величина резерву сумнівних боргів на дату балансу відображається як залишок резерву
сумнівних боргів на ту саму дату.
Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на прибуток)
враховується в залежності від її виду що амортизується або за дисконтованою вартістю.
Запаси.
Відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСФЗ (IAS) 2 «Запаси».
Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їх найменування.
Собівартість запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних
з їх придбанням.
Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або
чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході
звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.
Списання запасів у виробництво і реалізацію проводити за середньозваженою собівартістю, за
винятком продажу в їдальні, коли використовується метод списання за продажною ціною.
Торгова націнка встановлюється наказом Товариства.
У складі запасів підприємства – паливно-мастильні матеріали, кабельно-провідникова продукція,
паливо на ТЕЦ (мазут), запасні частини. Переоцінка вартості запасів в 2017 році не проводилася.
Запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу товариство не має.
На кінець звітного періоду запасів переданих на відповідальне зберігання не має.
Відповідно до наказу № 360 від 16.08.2017 року проведена інвентаризація активів підприємства,
в тому числі виробничих запасів - станом на 01.10.2017 року.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти Товариства включають кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах, грошові
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документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.
Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи.
Відображення зобов'язань і резервів у Товаристві здійснюється відповідно до МСФЗ (IAS) 37
«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
Зобов'язання Товариства, класифікується на довгострокові (термін погашення понад 12 місяців) і
поточні (термін погашення до 12 місяців).
Довгострокові зобов'язання (крім відкладених податків на прибуток) відображаються залежно від
виду або за амортизується або з поточної вартості.
Поточна кредиторська заборгованість враховується і відображається в Балансі за первісною
вартістю, що дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Товариство здійснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу
короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини
суми боргу залишається менше 365 днів.
Резерви визнаються, якщо Компанія в результаті певної події минулого має юридичні або
фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою ймовірністю буде потрібен відтік
ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.
Товариство визнає як резервів - резерв відпусток, який формується щомісяця виходячи з фонду
оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з
даних попередніх звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду.
Товариство визнає умовні зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на
оцінку ймовірності їх виникнення і сум погашення, отриманої від експертів.
Виплати працівникам.
Всі виплати працівникам у Товаристві відображаються як поточні, відповідно до МСФЗ (IAS) 19
«Виплати працівникам».
В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до Державного
Пенсійного фонду за своїх працівників, в розмірі, передбаченому Законодавством України.
Оренда.
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному
всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу. Усі інші види оренди класифікуються як
операційна оренда.
Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами Товариства за
найменшою з вартості або справедливої вартості або поточної вартості мінімальних орендних
платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається до балансу як зобов'язання з
фінансової оренди, з поділом на довгострокову і короткострокову заборгованість.
Орендні платежі по операційній оренді відображаються у звіті про фінансові результати на
пропорційно-тимчасовій основі протягом відповідного періоду оренди.
У разі надання в операційну оренду майна Товариства, суми, що підлягають отриманню від
орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів.
Доходи та витрати.
Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в
результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути
достовірно визначена.
Дохід від реалізації продукції визнається тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до
покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажено і право власності
передано), і відображається у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСФЗ (IAS) 18
«Дохід».
Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції у відповідності з політикою
Товариства не передбачено. Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з
відповідним доходом.

2017 р.

© SMA

00131819

Витрати з податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до
МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються
із сум поточного і відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік,
розрахованого за правилами податкового законодавства України.
Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована у
зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у
фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені
податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового
методу обліку зобов'язань.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, які, як
очікується, будуть доступні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на основі
податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в найближчому
майбутньому було достовірно відомо станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються тільки в тому випадку, якщо існує ймовірність
того, що наявність майбутньої оподатковуваного прибутку дозволить реалізувати відкладені
податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових
зобов'язань.
Інформація за сегментами.
Товариство, в силу своїх технологічних особливостей і виходячи з практики, що склалася в
організації виробництва, займається виробництвом, передачею та постачанням електричної
енергії, виробництвом, транспортуванням та постачання теплової енергії, а також іншими видами
діяльності.
У 2017 році виділено два основних господарських сегменти:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії.
Детальна інформація за сегментами представлена у додатку 1 до приміток.
4. Суттєві облікові судження та оцінки.
Судження.
У процесі застосування облікової політики керівництвом Товариства, крім облікових оцінок,
були зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій
звітності. Такі судження зокрема включають правомірність припущення щодо безперервності
діяльності Товариства.
Невизначеність оцінок.
Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел
невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі ризик виникнення необхідності внесення
коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року.
Ризики, пов’язані з податковим та іншим законодавством.
Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності,
включаючи контроль за валютними та митними операціями, розвивається по мірі переходу до
ринкової економіки. Законодавчі та нормативні актів не завжди чітко сформульовані, а їх
інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади
та інших державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються.
Керівництво вважає, що Товариство дотримувалась всіх нормативних положень, і всі передбачені
законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані.
Забезпечення за судовими процессами не створювалися.
Резерв сумнівної заборгованості.
Товариство регулярно перевіряє стан дебіторської, кредиторської та іншої заборгованості,
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передплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення
корисності активів.
Керівництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцінки суми будь-яких
збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент зазнає фінансових труднощів.
Товариство здійснює оцінку виходячи з історичних даних та об’єктивних ознак зменшення
корисності.
5. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності.
5.1. Доходи та витрати за 2017 рік.
тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т. ч.:6 693 102
- електроенергії;
5 213 009
- теплоенергії;
1 131 812
- підігріва води;
100 697
- товарів;
9 022
- реактивної електроенергії;
43 300
- послуг по транспортуванню електроенергії;
121 668
- послуг з приєднання;
35 469
- інших послуг та робіт
38 125
Інші операційні доходи, в т. ч:
96 508
- списання кредиторської заборгованості;
686
- реалізація інших оборотних та необорот. активів;
19 017
- дохід від безоплатно одержаних оборотних активів;
47 460
- відшкодування збитків;
328
- плата за перевищення ліміту енергоспоживання та ліміту потужності; 7 049
- у вигляді штрафів, пені, 3% річних отриманих;
5 477
- у вигляді санкцій за прострочку платежів (інд.інфляції);
7 231
- проценти банків отримані;
2 076
- операційна оренда активів;
5 452
- страхове відшкодування;
29
- інші доходи
1 703
Інші фінансові доходи, в т.ч. :
2 731
- проценти по депозитних договорам
2 731
Інші доходи, в т.ч.:
1 881
- безоплатно одержані активи;
1 703
- інші доходи від звичайної діяльності
178
Всього доходів:
6 794 222
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), в т. ч.: 6 499 615
- купованої електроенергії;
3 107 425
2 482 641
- пального, використаного для виробництва;
- товарів, реалізованих протягом року;
7 481
- амортизації основних засобів;
128 419
- оплати праці та нарахування на фонд оплати праці;
476 953
- ремонт та обслуговування основних засобів;
176 756
-сировини і допоміжних матеріалів;
7 942
-електроенергії на власні потреби;
17 069
-електроенергії на виробничі потреби;
55
-інші витрати
94 874
Адміністративні витрати, в т. ч.:
127 854
-оплата праці та нарахування на фонд оплати праці;
79 471
- витрати по фінансовій оренді основних засобів;
21 155
- амортизація основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних
активів;3 984
- податки;
853
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- оплата послуг комерційним банкам та іншим фін. установам;
- юридичні послуги;
- аудиторські послуги;
- послуги зв’язку;
-інші послуги сторонніх організацій;
-матеріальні витрати
Інші операційні витрати, в т. ч.:
-витрати по створенню резерву сумнівних та безнадійних боргів;
- собівартість реалізованих виробничих запасів;
-витрати на утримання соціальної сфери;
- витрати від нестач і втрат від псування цінностей;
- витрати від списання податку на додану вартість;
- витрати на матеріальну допомогу пенсіонерам та іншим;
-витрати у вигляді штрафів, пені, неустойки;
- утримання профспілки;
-інші витрати
Інші витрати, в т. ч.:
- списання необоротних активів;
-інші витрати589
Всього витрат:
Фінансовий результат до оподаткування
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат

1 013
3 194
300
517
11 672
5 695
38 772
25 381
1 136
2 825
408
629
61
4 490
2 668
1 174
1 546
957
6 667 787
126 435
3 893
130 328

Елементи операційних витрат за 2017 рік.
тис. грн.
2 441 525
524 481
111 550
134 222
341 151
3 552 929

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Всього:
5.2. Податок на прибуток.
Податок на прибуток Звіту про фінансові результати за 2017 рік – дохід в розмірі 3893 тис.грн.
складається з відстроченого податку на прибуток у сумі: -3 893 тис.грн.
5.3. Нарахування відстроченого податкового активу/зобов’язання.
тис. грн.
На дату 31.12.2017 р.
110 550
-

Показники
На дату 01.01.2017 р.
Відстрочений податковий актив
106 657
Відстрочене податкове зобов’язання
Всього відстроченого податкового
активу/зобов’язання:
106 657
110 550
За 2017 рік відстрочений податковий актив збільшено на суму 3 893 тис. грн.
5.4. Основні засоби.
Протягом 2017 року на підприємстві здійснювався ремонт об’єктів основних засобів. На
ремонт та обслуговування основних засобів витрачено 178 694 тис. грн.
В 2017 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України № 106 від 11 травня 2017 року проведена індексація об’єктів
житлового фонду станом на 01 січня 2017 року, в результаті чого сума дооцінки балансової
вартості об’єктів склала 215 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,
реконструкція тощо) становить 750 тис. грн.
У 2011 році ПАТ «Полтаваобленерго» уклало договір купівлі – продажу земельної ділянки
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площею 0,0046 га, експертна вартість ділянки становить 1 381 грн.
Основні засоби.
Найменування
Облікові групи
показників
Будівлі та
Машини та
Транспортні
Інші основні Земля
споруди
обладнання
засоби
засоби
На 01.01.2017 р.
Первісна
вартість
1 769 040
1 255 672
68 832
124 243
1
Накопичена
амортизація 1 334 634
766 432
53 931
117 221
Залишкова
вартість
434 406
489 240
14 901
7 022
1
Надходження за період
Первісна
вартість
82 338
78 487
5 983
28 965
0
Накопичена
амортизація
1 112
29
0
Вибуття за період
Первісна
3 013
6 961
643
10 285
0
вартість
Накопичена
амортизація 2 460
5 686
643
7 600
0
Залишкова
вартість
553
1 275
0
2 685
0
Амортизація
Нарахування
52 887
3 610
24 588
0
амортизації 50 264
На 31.12.2017 р.
Первісна
вартість
1 848 365
1 327 198
74 172
142 923
1
Накопичена
813 662
56 898
134 209
0
амортизація 1 383 550
Залишкова
вартість
464 815
513 536
17 274
8 714
1

Всього

3 217 788
2 272 218
945 570

195 773
1 141

20 902
16 389
4 513

131 349

3 392 659
2 388 319
1 004 340

5.5. Незавершені капітальні інвестиції.
Станом на 01.01.2017 року загальна вартість незавершених капітальних інвестицій складає
135 015 тис. грн.
Капітальне будівництво в 2017 році велося підрядним та господарським способами по
виробничій галузі “Електроенергетика”. Капітальні інвестиції освоєно власними коштами без
залучення інших інвесторів.
За 2017 рік загальна сума капітальних інвестицій становить 254 891 тис. грн.
Із загальної суми капіталовкладень, освоєно коштів на будівельно-монтажні роботи –100706 тис.
грн., в т. ч. по капітальному будівництву – 15 139 тис. грн.
Основні об’єкти капітального будівництва, по яким велися роботи у 2017 році:
-ЛЕП 0,4-10 кВ – освоєно 18 627 тис. грн. (з них в сільській місцевості - 16 943 тис. грн.)
-РП-10 кВ в районі заводу ЖБШ в м. Кременчуці- освоєно 3 772 тис. грн.
-ПВР майбутніх років по ЛЕП 0,4-10 кВ – освоєно 785 тис. грн.
- Кременчуцька ТЕЦ (ГРП-2) – освоєно 22 тис. грн.
За звітний період згідно інвестиційної програми побудовано 37,25 км ліній електропередач, з них:
-ПЛ 0,4 кВ – 27,27 км (в т. ч. 22,96 км в сільській місцевості)
-ПЛ 6-10 кВ – 7,74 км в сільській місцевості
-КЛ -0,4 кВ – 0,32 км в сільській місцевості
2017 р.
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-КЛ-6-10 кВ – 1,92 км ( в т. ч. 1,44 км в сільській місцевості).
Побудовано також 10 розвантажувальних КТП загальною потужністю 1 189 кВА (з них 9 шт./789
кВА в сільській місцевості) та РП-10 кВ в районі заводу ЖБШ в м. Кременчуці (потужність
трансформатора - 100 кВА).
За звітний період введено в експлуатацію 8,86 км ЛЕП 0,4-10 кВ, ПС 0,4-10 кВ потужністю 400
кВА та один РП 10 кВ. на загальну вартість - 7 094 тис. грн.
По капітальному ремонту, пов’язаному з поліпшенням об’єктів та збільшенням їх економічних
показників, за 2017 р. освоєно капітальних вкладень на суму 157 839 тис. грн., з них підрядним
способом – 129 691 тис. грн. та господарським способом- 28148 тис. грн.
В межах інвестиційної програми за звітний період загальна вартість капітальних вкладень по
технічному переоснащенню об'єктів електричних мереж становить 75 609 тис. грн. та по об’єктам
впровадження корпоративного зв’язку – 4 114 тис. грн. Проведено технічне переоснащення 99,57
км ЛЕП-04 і 10 кВ та замінено 20 КТП 10/04 кВ загальною потужністю 2,196 МВА.
По об'єктам з приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж станом на
31.12.2017 р. виконано підрядним способом 19 144 тис. грн.
По об’єктах Кременчуцької ТЕЦ за 2017 рік виконано ремонтних робіт на загальну суму
30 824 тис. грн.
Розподіл капіталовкладень по капітальному ремонту, пов’язаному з поліпшенням об’єктів
та збільшенням їх економічних показників за виробничим класифікатором:
- ремонт будівель – 2 512 тис. грн.;
- ремонт споруд – 130 453 тис. грн., в т.ч.
- ЛЕП-110 кВ – 1 962 тис. грн.;
- ЛЕП-10 кВ – 24 254 тис. грн.;
- ЛЕП-0,4 КВ – 37 905 тис. грн.;
- ПС 35-110 кВ – 34 315 тис. грн.;
- ПС- 0,4-10 кВ – 25 513 тис. грн.;
- споруди ТЕЦ - 6 175 тис. грн.;
- інші споруди – 329 тис. грн.;
- ремонт машин, обладнання – 24 810 тис. грн.;
- ремонт транспорту - 64 тис. грн.
У придбання машин, обладнання, інвентарю, транспорту освоєно капітальних вкладень на суму
25 065 тис.грн.,
За звітний період компанією придбано та встановлено прилади обліку теплової енергії в кількості
95 шт. загальною вартістю 3 390 тис. грн. в м. Кременчуці. Також виготовлено та встановлено в
Полтавській філії систему відеоспостереження на суму 61 тис. грн. Кременчуцькою ТЕЦ
виготовлено ОЗ на суму 1 871 тис.грн.
У зв’язку зі складанням звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності до
складу незавершених капітальних інвестицій включено суму передплат підрядникам в сумі 92
683 тис. грн.
Залишок незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12.2017 року становить 145
065 тис. грн.
5.6. Нематеріальні активи.
Найменування показників
Всього
На 01.01.2017 р.
Первісна вартість
30 259
Накопичена амортизація
22 774
Залишкова вартість
7 485
Надходження за період
Надходження
7 824
Вибуття за період
374
Первісна вартість
Накопичена амортизація
374
Залишкова вартість
0
Амортизація за період
2017 р.
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Нарахована амортизація за період
На 31.12.2017 р.
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Залишкова вартість

3 265
37 709
25 665
12 044

Переоцінка нематеріальних активів у 2017 році не проводилася. Нематеріальних активів, щодо
яких існує обмеження права власності, товариство не має. В заставу нематеріальні активи не
передавалися та за рахунок зовнішнього цільового фінансування не придбавалися.
5.7. Оренда.
Згідно з договором від 22 вересня 1999 року між ПАТ “Полтаваобленерго” та Фондом
державного майна України, компанія орендує основні засоби Кременчуцької ТЕЦ на умовах, що
відповідають визначенню фінансової оренди.
Станом на 31.12.2017 р. орендовані активи розподіляються слідуючим чином:
Група основних засобів
Первісна вартість, тис. грн.
Будинки споруди та
передавальні пристрої
62 190
Машини та обладнання
19 991
Транспортні засоби
643
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
28
Багаторічні насадження
5
Бібліотечні фонди
2
Разом
82 859

Знос, тис. грн.
60 203
19 991
643
28
5
2
80 872

Строк оренди майна, згідно договору – 20 років, орендна плата визначається на підставі
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів і складає, згідно додатку до договору 1 245 148,08 грн. - за
базовий місяць розрахунку – листопад 2014 р., кожний наступний платіж визначається з
врахуванням індексу інфляції за поточний місяць.
5.8. Інвестиції.
Станом на 31.12.2017 р. на балансі ПАТ «Полтаваобленерго» обліковуються:
- інвестиційні іменні сертифікати ПАТ КУА «Київські інвестиційні проекти», Перший венчурний
фонд «КІП» в кількості 5 700 шт. на суму 5 500 тис. грн. В бухгалтерському обліку ПАТ
«Полтаваобленерго» вони відображені за собівартістю, як поточні фінансові інвестиції. До
підсумку балансу - включені за чистою реалізаційною вартістю з урахуванням величини резерву
сумнівного боргу.
- акції: ПАТ «Страхова компанія «Промінь» у кількості 955 тис. шт. на суму 954,1 тис. грн.; ПАТ
"Торговий Дім ВІАН" акції у кількості 3 299 065 шт. на суму 59 416,2 тис. грн., у кількості 667
В
358 шт. на суму 12 019,1 тис. грн. та 155 865 шт. на суму 2 807,1 тис. грн.
бухгалтерському обліку вони відображені за собівартістю, як довгострокові фінансові інвестиції.
До підсумку балансу - включені за чистою реалізаційною вартістю з урахуванням величини
резерву сумнівного боргу.
5.9. Запаси.
2016 рік, тис. грн.
2017 рік, тис. грн.
Виробничі запаси, в т. ч.:
90 141
89 712
Сировина і матеріали
28 836
24 548
Паливно-мастильні матеріали
45 914
44 104
Будівельні матеріали
169
149
Запасні частини
13 841
20 076
Малоцінні та швидкозношувані предмети
560
533
Тара і тарні матеріали
81
83
Транспортно-заготівельні витрати
740
219
Товари, в т. ч. :
1 7862
852
2017 р.
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Товари в їдальні
181
Товари інші
1 605
Всього запасів:
91 927
5.10. Дебіторська заборгованість та інші оборотні активи.
2016 рік, тис. грн.
Довгосрокова дебіторська заборгованість
з урахуванням резерву сумнівних боргів, в т. ч.:
6
позики робітникам;
6
інша заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги, в т.ч. за наступними групами споживачів: 958 016
Споживачі електроенергії:
274 985
Житлово-комунальне господарство
176 682
Населення
53 465
Промислові споживачі
4 099
Інші споживачі ел. Енергії
38 386
Державний та місцевий бюджет
2 017
Сільськогосподарські споживачі
336
Споживачі теплоенергії та підігріву води
269 550
Інші споживачі товарів, робіт, послуг
10 501
Споживачі за реактивну енергію
2 518
Енергоринок за електроенергію
400 462
Мінус: резерв сумнівних боргів
176 557
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
з урахуванням резерву сумнівних боргів
29 600
Дебіторська заборгованість з бюджетом, в т. ч.:
91 556
з податку на прибуток;
68 094
з інших податків
23 462
Інша поточна дебіторська заборгованість з
урахування резерву сумнівних боргів
513
Інші оборотні активи, в т.ч.:
184 953
грошові документи2
ПДВ по ненаданим та/або непроведеним
податковим накладним
114 619
ПДВ на одержану передплату від замовників
70 332

152
2 700
92 564
2017 рік, тис. грн.
5 326
76
5 250
1 063 218
294 716
155 539
84 656
14 302
39 545
264
410
295 226
11 203
911
461 162
198 801
8 008
6895
68 094
1
636
182 993

100 231
82 762

5.11. Капітал.
Статутний капітал ПАТ «Полтаваобленерго» сформований повністю і становить 55240 тис.
гривень (номінальна вартість) та розділений на 220 960 тис. простих іменних акцій номінальною
вартістю 0,25 грн. кожна.
Компанія визнає резервний фонд у складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту
підприємства. Розмір резервного капіталу становить 28 068 тис. грн.
Порядок розподілу нерозподіленого прибутку встановлюється Зборами акціонерів.
Балансова вартість статутного капіталу розрахована з урахуванням МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова
звітність в умовах гіперінфляції», виходячи з кумулятивного коефіцієнту інфляції 4,217358 за
червень 1995 року, та складає 232 967 тис.грн.
Розмір власного капіталу у 2017 році збільшився на 129 454 тис. грн.
Капітал у дооцінках та додатковий капітал.
Значну частину власного капіталу складає капітал у дооцінках, який на кінець 2017 року склав
168 091 тис. грн.
Даний капітал включає суми індексації балансової вартості основних засобів та незавершенного
будівництва електричних мереж, а також суми дооцінки основних засобів при проведенні
індексації об’єктів житлового фонду відповідно до наказів Міністерства будівництва, архітектури
2017 р.
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та житлово – комунального господарства України. В 2017 році була проведена індексація
об’єктів житлового фонду, в результаті чого сума дооцінки балансової вартості об’єктів склала
215 тис. грн.
Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 27 квітня 2000 року N 92, сума амортизації дооцінок об'єктів основних засобів включається до
складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. За 2017 рік ця
сума склала 19 671 тис. грн.
Таким чином в 2017 році капітал у дооцінках зменшено на 19 456 тис. грн.
Додатковий капітал у 2017 році зменшився на 1 089 тис. грн. і на кінець звітного року склав 13
394 тис. грн. Зміни в капіталі відбулися в наслідок наступних подій: амортизація безоплатно
отриманих необоротних активів склала 1 703 тис. грн., безоплатно отримані необоротні активи –
651 тис. грн., повернення необоротних активів – 37 тис. грн.
Резервний капітал.
Резервний капітал підприємства сформований згідно з установчими документами в розмірі 28
068 тис. грн. за рахунок прибутку.
Нерозподілений прибуток.
Нерозподілений прибуток станом на 01.01.2017 р. складав 491 917 тис. грн.
В 2017 році відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 до складу нерозподіленого прибутку включена
сума амортизації дооцінки основних фондів, проведеної в 2001 році з одночасним зменшенням
додаткового капіталу. До складу нерозподіленого прибутку в 2017 році зараховано 19 671 тис.
грн., чистий прибуток в 2017 році складає 130 328 тис. грн.
Таким чином нерозподілений прибуток підприємства станом на 31.12.2017 р. становить 641 916
тис. грн.
Чистий прибуток (збиток).
Чистий прибуток за 2017 рік склав 130 328 тис. грн.
5.12. Забезпечення.
2016 рік, тис. грн.
72 112

Поточні забезпечення

2017 рік, тис. грн.
82 974

5.13. Кредиторська заборгованість та інші поточні зобов’язання.
2016 рік, тис. грн.
2017 рік, тис. грн.
Кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
746 495
571 947
Поточна кредиторська
заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями
2 564
2 752
Кредиторська заборгованість
з бюджетом
8 149
20 984
Кредиторська заборгованість
за розрахунками зі страхування
3 865
6 294
Кредиторська заборгованість
з оплати праці
15 697
23 756
Поточна кредиторська
заборгованість за
отриманими авансами
422 00
1496 573
Поточна кредиторська
заборгованість за розрахунками
з учасниками
3 938
3 933
Інші поточні зобов’язання, в т. ч.: 222 912
243 027
2017 р.
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ПДВ на передплату постачальникам18 849
18 295
ПДВ по ненаданим податковим
накладним (касовий метод)
89 974
110 250
інші поточні зобов’язання, в т. ч. :114 089
114 482
Інші довгострокові
зобов’язання, в т. ч. :
6 625
4 058
зобов’язання з фінансової оренди
Кременчуцької ТЕЦ
5 670
2 918
У 2017 році ПАТ «Полтаваобленерго» не використовувало в господарській діяльності позикові
кошти.
6. Фактичні та потенційні зобов’язання і операційні ризики.
Умови функціонування.
Незважаючи на те, що українська економіка вважається ринковою, вона продовжує
демонструвати певні особливості, які більш притаманні перехідній економіці. Такі особливості
включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності ринків капіталу, відносно високим
рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, який не дозволяє національній валюті бути
ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі
залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та
правової систем, а також економіки.
Юридичні питання.
В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими
судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по
зобов’язанням, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не буде мати
суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства.
Податкові ризики.
Фінансовий стан та діяльність Товариства продовжують залишатись під впливом розвитку
ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх положень законодавства,
зокрема податкового законодавства.
Операційний ризик.
Операційний ризик – це ризик помилок персоналу, шахрайства чи зовнішніх подій. Операційний
ризик може спричинити шкоду репутації, мати правові чи регулятивні наслідки або призвести до
фінансових збитків. Товариство не може розраховувати на запобігання усім операційним
ризикам, але концепція контролю, спостереження й своєчасного реагування на потенційні ризики
може бути ефективним інструментом управління ризиками.
Контроль включає в себе ефективний розподіл обов’язків, прав доступу, процедур авторизації,
навчання персоналу та процедур оцінки.
7. Ліцензування.
ПАТ «Полтаваобленерго» має наступні ліцензії:
-з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (ліцензія серії
АГ №578518, рішення – постанова НКРЕ від 27.10.2011 р., строк дії ліцензії - необмежений);
-з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (ліцензія серії АГ №578519, рішення
– постанова НКРЕ від 27.10.2011 р., строк дії ліцензії необмежений);
-з виробництва електричної енергії (ліцензія серії АГ №500397, рішення – постанова НКРЕ від
02.06.2011 р., строк дії ліцензії - необмежений);
-з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії
(ліцензія №709, рішення – постанова НКРЕКП від 01.06.2012 р., переоформлено постановою від
08.09.2015 р. № 2278, строк дії ліцензії – необмежений);
2017 р.
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-з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими
мережами (ліцензія №10, рішення – постанова НКРЕКП від 01.02.2013 р., переоформлено
рішенням від 08.09.2015 р. № 2277, строк дії ліцензії – необмежений);
-з постачання теплової енергії (ліцензія № 10, рішення – постанова НКРЕКП від 01.02.2013 р.,
переоформлено рішенням від 08.09.2015 р., № 2277, строк дії ліцензії – необмежений).
8. Розкриття інформації про пов’язані сторони.
При наявності господарських взаємовідносин з контрагентами, які мають ознаки пов'язаних осіб,
Товариство керується МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони».
Загальна сума виплат провідному управлінському персоналу ПАТ «Полтаваобленерго» за 2017
рік складає 11 097 221,42 грн. Ця сума складається з короткострокових виплат працівникам
(заробітної плати). Виплата інших видів компенсації, що наведені у п.17 МСФЗ (IAS) 24
«Розкриття інформації про зв'язані сторони» за 2017 рік не проводилася.
9. Цілі та політика управління фінансовими ризиками.
В ході своєї діяльності Товариство може піддаватися низці фінансових ризиків, серед яких
ринковий ризик, кредитний ризик та ризик ліквідності. Загальна програма управління ризиками
націлена на зведення до мінімуму потенційного негативного впливу на фінансові результати
Товариства тих ризиків, які піддаються управлінню або не є профільними для діяльності
Товариства.
Кредитний ризик.
На діяльність Товариства може мати вплив ризик того, що одна зі сторін операцій з фінансовими
інструментами стане причиною понесення фінансових збитків іншої зі сторін, в наслідок
невиконання своїх зобов’язань по договору. Кредитний ризик виникає у результаті кредитних та
інших операцій Товариства з контрагентами, в наслідок яких створюються фінансові активи.
Кредитний ризик пов’язан з грошовими коштами та їх еквівалентами, фінансовими
інструментами, а також з операціями з клієнтами, включая непогашену дебіторську
заборгованість та зобов’язання за операціями. Товариство не може вибирати своїх клієнтів, а
зобов’язане постачати електроенергію усім споживачам у межах своєї розподільчої мережі.
Керівництво регулює строки дебіторської заборгованості та створює резерв сумнівних боргів.
Рівень кредитного ризику затверджується та регулюється в оперативному режимі окремо для усіх
значемих клієнтів.
Ринковий ризик.
Ринкові ризики можуть виникати у зв’язку з відкритими позиціями по іноземній валюті,
відсотковим активам та зобов’язанням, ін., що перебувають під впливом значних ринкових змін.
Ризик ліквідності.
Товариство аналізує свої активи та зобов’язання за їх строками та планує свою ліквідність,
залежно від очікуваних строків виконання зобов’язань за відповідними інструментами.
Основним джерелом коштів Товариства були кошти, отримані від споживачів електричної та
теплової енергії, основного виду діяльності Товариства.

10. Події після балансової дати.
Керівництво Товариства визначає порядок, дату підписання фінансової звітності та осіб,
уповноважених підписувати звітність.
При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати і
відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ (IAS) 10 «Події після звітного періоду».

Заступник Голови Правління
2017 р.
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О. П. Ангелова

Фінансовий директор

Р. В. Стройний

Головний бухгалтер

Н. В. Дубініна

Додаток 1 до Приміток до фінансової звітності,
складеної за міжнародними стандартами
фінансової звітності,
за рік, що закінчився 31.12.2017 р.

Інформація за сегментами.
У 2017 році виділено два основних господарських сегменти:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії.
Основними і пріоритетними видами діяльності Товариства є виробництво, передача та
постачання електричної енергії. Доходи, отримані за цим сегментом, становлять 80,4 % від
загальної суми отриманих доходів.
Доходи отримані від виробництва, передачі та постачання теплової енергії – 18,4 % від
загальної суми отриманих доходів.
Чисті доходи за даними сегментами становлять:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії – 5 377 976 тис. грн.;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії – 1 232 509 тис. грн.
Витрати підприємства між господарськими сегментами розподіляються наступним чином:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії – 5 216 026 тис. грн.;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії – 1 384 542 тис. грн.
Інші доходи формуються за рахунок інших видів діяльності: реалізація товарів; реалізація
робіт та послуг.
Ці доходи складають 1,2% від загальної суми отриманих доходів, тому розкриття інформації за
даними сегментами не є доречним.
Географічний сегмент представляє формування виручки Товариства від продажу продукції
власного виробництва, робіт та послуг на території одного регіона України – Полтавської
області. Всі виробничі потужності Товариства знаходяться в даному регіоні. Тому доходи та
активи Товариства за виробничим сегментом відносяться до одного географічного регіона
України – Полтавської області.

Заступник Голови Правління

О. П. Ангелова

Фінансовий директор

Р. В. Стройний

Головний бухгалтер

Н. В. Дубініна

2017 р.
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль»

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
32440628
облікової картки платника податків - фізичної
особи)
3 Місцезнаходження аудиторської фірми,
Україна,69032 м. Запоріжжя, вул. Рекордна,11/9
аудитора
4 Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
5 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
6 Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України
7 Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
8
9
д/н
10
11
12
13

Думка аудитора
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту
Дата аудиторського висновку (звіту)
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
станом на 31 грудня 2017 року.

3167 28.03.2003

д/н, д/н д/н, д/н

0552 29.10.2015

01.01.2017-31.12.2017
із застереженням

4/409 07.02.2018
01.03.2018-23.03.2018
23.03.2018
150000,00

Адресат:
Звіт незалежного аудитора призначається:
Власникам цінних паперів
Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Незалежною аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія
«АВАЛЬ» проведено аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» код ЄДРПОУ 00131819 (далі –Товариство) яка включає:
-Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 року,
-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік,
-Звіт про грошові кошти (за прямим методом) за 2017 рік,
-Звіт про власний капітал за 2017 рік,
-Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік, включаючи примітки до фінансової звітності та додаток до
приміток «Звіт за сегментами».
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту,
фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на
2017 р.
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31 грудня 2017 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
2. ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
1.В Звіті про фінансовий стан Товариства відображені векселі отримані в сумі 11500 тис. грн., які є фінансовими
зобов’язаннями. Визнання таких зобов’язань та їх оцінку слід здійснювати із дотриманням МСБО (IAS) 32, МСБО
(IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 9, та векселі видані у сумі 5000 тис. грн., як забезпечення, облік та метод оцінки, яких
повинен відповідати вимогам МСБО (IAS) 37.
2.На балансі Товариства обліковуються інвестиційні іменні сертифікати ПАТ КУА «Київські інвестиційні проекти»
на суму 5500 тис. грн. Згідно з МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS)7 такі фінансові активи повинні оцінюватися за
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
3.В Звіті про фінансовий стан Товариства відображені довгострокові зобов’язання, як поворотна фінансова допомога
в сумі 1140 тис. грн. За МСБО (IAS) 39 це вважається фінансовим зобов’язанням та обліковуватись за амортизованою
вартістю із застосуванням ефективної ставки відсотка.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ» та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до вимог. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженням.
3. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження були найбільш значущими під час нашого
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окрему думку
щодо кожного з питань.
Зокрема, нами сформовано перелік ключових питань аудиту (до наведеного далі переліку не включене питання, яке
призвело до модифікації думки аудитора, і інформацію про яке наведено у відповідному розділу цього звіту).
Відповідно до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» суб’єкт господарювання має обирати своєю обліковою політикою,
яким чином оцінюються основні засоби після визнання, або модель собівартості, або модель переоцінки, і йому слід
застосовувати цю політику до всього класу основних засобів. Переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю,
так щоб балансова вартість суттєво не відрізнялась від справедливої вартості.
Товариство більше трьох років не визначає справедливу вартість основних засобів.
4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ
ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того. Щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень, внаслідок
шахрайства або помилки
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосується
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідацію компанії чи припинити
діяльність, або не має інших альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування компанії.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та надання звіту аудитора, який включає нашу думку. Обгрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на
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економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обгрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми
визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є
ключовими.
Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в
нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його користь для
інтересів громадськості.
6. ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Основні відомості про емітента:
ПоказникиІнформація
Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Скорочена назваПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ00131819
Місцезнаходження36022 м. Полтава, вул. Старий Поділ,5
Дата державної реєстрації 26.05.1995 р.
Дата внесення змін до установчих документів05.05.2011 р.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назваТОВ «Аудиторська компанія «Аваль»
Ідентифікаційний код юридичної особи32440628
Юридична адресаУкраїна,69032 м. Запоріжжя, вул. Рекордна,11/9
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські
послугиСвідоцтво №3167 від 28.03.2003 р.
Рішенням Аудиторської палати України від 21.12.2017 року №353/3 продовжено до 21.12.2022 р.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринкуСвідоцтво П 000418
Реєстраційний номер №428
Строк дії свідоцтва до 21. 12.2022 р.
Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, видане рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері фінансових послугСвідоцтво №0111 відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 01.03.2018 р. №313
строк дії Свідоцтва продовжено до 231.12.2022 р.
Керівник Педак Сергій Володимирович
Сертифікат аудитора серія А №006917, термін дії до 26.04.2022 року
Контактний телефон284-90-84
Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2017 рікДоговір № 4/409 від 07.02.2018 р.,
Додаткова угода №1 від 07.03.2018 р. до договору №4/409 від 07.02.2018 р
Дата початку проведення аудиту 01.03.2018 р.
Дата закінчення проведення аудиту23.03.2018 р.
«23» березня 2018 року
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Педак Валентина Федотівна
(Сертифікат аудитора серії А №005557, термін дії до 30.10.2018 року та сертифікат аудитора банків №0059, термін дії
до 01.01.2020 року).

Директор ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль»
д/н
д/н
д/н
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Педак С. В.

