Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова правління ПАТ
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Засіменко Євген Юрійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за
2015 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

00131819
Старий Поділ, 5, м.Полтава, Ленінський,
Полтавська область, 36022, Україна

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

(0532) 516-359, (0532) 516-259
kanc01@pl.energy.gov.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

14.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

70 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"
18.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація
розміщена на
сторінці

в мережі
Інтернет

www.poe.pl.ua
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15.04.2016
(дата)

(адреса сторінки)
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(дата)
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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 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 емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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
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
2015 р.
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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)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)

X
X

33. Примітки: 1.Щодо належності до будь яких об'єднань підприємств - інформація відсутня.
2 Інформація про рейтингове агенство - відсутня.
3.Інформація про засновників фізічних осіб/ або учасників емітента - відсутня.
4 Згідно реєстру акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2014 року, в
"інформації про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента", поштовий індекс відсутній,
код ЄДРПОУ зазначен з додатковими 00 для закордонних компаній - акціонерів.
Дата внесення до реєстру акціонерів (згідно реєстру акціонерів станом на 31.12.2014 року) відсутня.
5.Випуску процентних, дисконтних, цільових облігацій не було. Інформація про облігації
емітента відсутня.
6.Інформація про інші цінні папері відсутня. Випуску цінних паперів не було.
7.Інформація про додатковий випуск власних акцій - випуску не було.
8.На протязі звітного періоду викупа власних акцій не було.
9.Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні папери, що виникала
протягом періоду - відсутня.
10.Інформація про видачу сертифікатів акцій - відсутня. Форма існування власних акцій
переведена в бездокументарну форму.
11.Інформація про суму нарахування та сплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році відсутня. Збори акціонерів не відбулися.
12.Дата складання реєстру для виплати дивідендів за підсумками роботи у 2013 -2015 р.р. відсутня. Збори акціонерів зп підсумками роботи 2013, 2014 та 2015 р.р. - не відбулися
13.У графі 4 рядку 4110 Звіту про власний капітал відображена сума амортизації дооцінки, яка
відповідно зменшує «Капітал у дооцінках» та збільшує «Нерозподілений прибуток» у графі 7
рядку 4110.
Загальні збори акціонерів (10.04.2015 р.) т за підсумками роботи Товариства у 2015 році - не
відбулись. Питання порядку денного не розглядались.
14. Інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня.
15. Інформація про склад, структуру ірозмір іпотечного покриття - відсутня.
16. Інформація про наявність прострочених боржником строкі сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття - відсутняю
17. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - відсутня.
18. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - відсутня.
2015 р.
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19. Основні відомості про ФОН - відсутня.
20. Інформація про випуски сертифіків ФОН - відсутня.
21. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - відсутня.
22. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - відсутня.
23. Правила ФОН -не має.
24. 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).
25. 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.
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
Акціонерний капітал Компанії був зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку у 1995 році.
Розмір власного капіталу збільшився у 2015 році на 62 785 тис. грн.

2015 р.
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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)
5629
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

2015 р.
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Полтавське головне регіональне управління
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
331401
26009173285071
Полтавське головне регіональне управління
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
331401
26007054604933

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

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
Строк дії з 27.12.1999 р.
Передача електричної
Серія АГ
27.10.2011 Національна комісія
енергії місцевими
№578518
регулювання
(локальними)
електроенергетики України
електричними мережами
(НКРЕ)

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстроково
Строк дії з 19.091996 р.
Постачання електричної Серія АГ
27.10.2011 Національна комісія
енергії за регульованим №578519
регулювання
тарифом
електроенергетики України
(НКРЕ)

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстроково.
Строк дії з 19.09.1996 р.

2015 р.
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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)

2015 р.

© SMA

00131819

5

27.02.2018

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
Найменування юридичної
Код за
Місцезнаходження
(часток,
паїв), які
особи засновника та/або
ЄДРПОУ
належать
учасника
засновника
засновнику та/або
та/або
учаснику (від
загальної кількості)
учасника
Фонд державного майна України

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

00032943

Кутузова, 18/9, м.Київ, Печерській, Київська
область, 01133, Україна

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
(часток, паїв), які
який видав паспорт

належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Усього:

2015 р.
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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) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

Засіменко Євген Юрійович

4) рік народження**
5) освіта**

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

АЕ, 901112, 26.11.1997, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України
в Дніпропетровській обл.

6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВИСТ ЛТД Комерційне
агенство, директор
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
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) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

Ангелова Олена Петрівна

АЕ, 818476, 12.09.1997, Ленінським РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

1957
Вища. Дніпропетровський ордена Трудового Червоного
Прапора металургійний інститут, 1982 р, інженер, 1993 р.,
інженер-економіст
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Дніпроенерго",
заступник генерального директора з планування
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. .
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2015 р.

© SMA

00131819

1) посада

Член Правління - фінансовий директор

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

Мартинюк Сергій Іванович

КН, 370283, 04.04.1997, Київським РВ ПМУ УМВС України
в Полтавській обл.

4) рік народження**
5) освіта**

1974
Вища. Полтавській Державний с/г інститут, облік і аудит,
економіст по бух.обліку і аудиту, 1998 р., магістр з обліку і
аудиту, 1999 р.
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПП "Антарес", директор
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. .
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
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) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

Вишар Юрій Васильович

КН, 674901, 13.07.1998, Київським РВ ПМУ УМВС України
в Полтавській обл.

1973
Вища. Полтавській державний с/г інститут, облік і аудит,
економіст по бух.обліку 1998 р., облік і аудит, магістр з
обліку 2001 р.
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ ХАКА. УА
Свинокомплекси Полтава, директор
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

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

Дубініна Наталя Вікторівна

ВА, 037116, 11.08.1995, Жовтневим РВ Маріупольського МУ
УМВС України в Донецькій обл.

6) стаж роботи (років)**
14
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 посадовою інструкцією.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
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) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
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**:
8) дата набуття повноважень та
08.04.2013 1 рік
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Компанія створена і діє згідно законодавству 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.

2015 р.

© SMA

00131819

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

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.
1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

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
за адресою: Вартенпул Плаза, П.С. 873, Вігхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські
Острови.
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1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

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
1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1965
д/в

Герасименко Ганна Станіславівна

СН, 701015, 20.01.1998, Ленінградським РВ ГУМВС України
в м.Київі.

6) стаж роботи (років)**
6
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 посадовою інструкцією.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади: дані відсутні.

2015 р.

© SMA

00131819

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1980
д/в

Титаренко Оксана Григорівна

СК, 470027, 07.02.1997, Чабанським СВМГУМВС України в
Київській обл.

6) стаж роботи (років)**
5
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 посадовою інструкцією.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади: дані відсутні
1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1980
д/в

Новіков Петро В'ячеславович

АЕ, 485991, 24.01.1997, Амур-Нижньо-Дніпровським
РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.

6) стаж роботи (років)**
5
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 посадовою інструкцією..
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади: дані відсутні
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної
батькові фізичної
(серія, номер, дата видачі,
акцій
кількості
особи або повне орган, який видав)* або код за
(шт.)
акцій (у
найменування
ЄДРПОУ юридичної особи
відсотках)
юридичної особи

1

2

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

АЕ, 485991, 24.01.1997, АмурНижньо-Дніпровським РВДМУ
УМВС України в Дніпропетровській
обл.

1

0,00000045000

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Член Ревізійної комісії фізична особа
Новіков Петро
В'ячеславович
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3

прості
іменні

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

4

5

6

7

8

9

Член Ревізійної комісії фізична особа
Титаренко Оксана
Григорівна

1

СК, 470027, 07.02.1997, Чабанським
СВМГУМВС України в Київській
обл.

1

0,00000045000

1

0

0

0

Голова Ревізійної
комісії

СН, 701015, 20.01.1998,
Ленінградським РВ ГУМВС України
в м.Київі.

1

0,00000045000

1

0

0

0

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

00591251,

1

0,00000045000

1

0

0

0

Головний бухгалтер

фізична особа
Дубініна Наталя
Вікторівна

ВА, 037116, 11.08.1995, Жовтневим
РВ Маріупольського МУ УМВС
України в Донецькій обл.

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член Правління заст.фінансового
директора

фізична особа
КН, 674901, 13.07.1998, Київським
Вишар Юрій Васильович РВ ПМУ УМВС України в
Полтавській обл.

0

0,00000000000

0

0

0

0
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3

4

5

6

7

8

9

Член Правління фінансовий директор

1

фізична особа
Мартинюк Сергій
Іванович

2

КН, 370283, 04.04.1997, Київським
РВ ПМУ УМВС України в
Полтавській обл.

3

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член Правління заступник Голови
Правління

фізична особа
Ангелова Олена
Петрівна

АЕ, 818476, 12.09.1997, Ленінським
РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

0

0,00000000000

0

0

0

0

Голова Правління

фізична особа
Засіменко Євген
Юрійович

АЕ, 901112, 26.11.1997, Жовтневим
РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

0

0,00000000000

0

0

0

0

106712361

0

0

0

Усього: 106712361 48,29487734200

2015 р.

© SMA

00131819

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної Код за
Місцезнаходження
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
особи
ЄДРПОУ
акцій (шт.) загальної
прості
прості на привілейо- привілейокількості
іменні
пред'явника вані іменні
вані на
акцій (%)
пред'явника
LARVA INVECTMENT
LIMITED

00152935 Barangaria, Bulding, буд.25, Limassol, Spyrou
Araouzou, 3036, , Cyprus

55239900

24,9999547

55239900

0

0

0

BIKONTIA ENTERPRISES
LIMITED

00152932 Nafpkiou, буд.15, офіс 102, Limassol, , Cyprus

52855754

23,9209604

52855754

0

0

0

UA ENERGY DISTRIBUTION
HOLDING

00255478 Kimonos, 43A P.C.3095, Limassol, , Cyprus

51472455

23,2949199

51472455

0

0

0
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ТОВ ФК "Меридіан"

Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи

34938117 Суворова, 4/6, м.Київ, Печерській, Київська
область, 01010, Україна

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт

27824947

Кількість
Від
акцій (шт.) загальної
кількості
акцій (%)

Усього: 187393056
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12,592753

84,808588

27824947

прості
іменні
187393056

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника
0

0

0

Вид загальних зборів

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

Дата проведення
08.04.2015
Кворум зборів, %
0
Опис: Пропозиції щодо переліку питань загальних зборів акціонерів були затверджені
Наглядовою Радою ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
4.Звіт Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської
діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2014 році та прийняття рішення за наслідками
розгляду відповідного звіту.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014 році та прийняття
рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6.Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7.Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за
2014 рік.
8.Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
9.Обрання членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
10.Обрання Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
11.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
12.Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
13.Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
14.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з
Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх
винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
15.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
16.Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
17.Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
18.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з
Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх
винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
19.Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2014
році.
20.Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в
2001 - 2013 роках.
21.Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2001 - 2014
роках.
22.Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів.
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23.Внесення змін до статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
24.Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Фінансового
директора та Ревізійну комісію ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
25.Прийняття рішення про вчинення ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» значних правочинів.
Збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" не відбулися, кворум зборів 0,0000%.
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VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за простими
акціями

За результатами періоду, що
передував звітному

за
за простими
привілейоваакціями
ними акціями

за
привілейованими акціями

0
0
0
0
Сума нарахованих дивідендів, грн
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис: Інформація про дивіденди за результатами роботи у 2013 - 2014 р.р. - відсутня.
Загальні збори акціонерів за результатами роботи у 2013 - 2014 р.р. не відбулися.
Сума нарахованих дивідендів: - не визначено.
Нарахування дивідендів на одну акцію: - не було.
Сума виплачених дивідендів: - не визначено.
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та дата виплати
дивідендів: - не визначено.
Товариство не має привілейованих акцій.
Сума виплачених дивідендів
у 2015 році
у
2014 році
за 2001 -2010 р.р.
5859,78 грн
5972,38 грн
за 2011 р.
12148,23 грн
4044,32 грн
за 2012 р.
14506,58 грн
3886,17 грн
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Сервісособи або прізвище, ім'я та по
Реєстр"
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

24241079
Леніна,б.8-10, м.Дніпропетровськ, 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
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

01.10.2013

(056)372-90-57
(056)372-90-56
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть зберiгача
Опис: Юридична особа, яка здійснюе професійну депозитарну діяльність зберігача
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, 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
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть депозитарiю
Опис: Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська
компанія "Аваль"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

32440628
Рекордна, б.11, м.Запоріжжя, Ленінський, Запорiзька область,
69032, Україна

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

Свідоцтво №3167

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

Аудиторська палата України, рішення №188/3

28.03.2008

(061)236-43-21
(061)236-96-31
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Аудиторська перевірка фінансової діяльності Товариства за 2013 рік. Номер, дата
Виписки з державного реєстру юридичних осіб: Серія ААВ №493819 від 29.08.2012 року.
Номер, дата видачі сертифіката аудитора: Серія А №005557 від 30.10.2003 року.
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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

м.Полтава, Національна комісія з UA4000124911 Акція проста
Бездокументарні
цінних паперів 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 національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; міжнародний іденфікаційний номер UA 160021000; тип цінного паперу - проста документарна іменна; форма випуску документарна іменна; номінальна вартість 0,25 грн.; кількість акцій (шт) 220960000; загальна номінальна вартість (грн) 55240000,000; частка в статутному капіталі (у відсотках) 100.
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 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 UA4000124911; дата оформлення 19.06.2013 р.; реєстраційний номер 361/1/11.
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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
944824
939714

Орендовані основні засоби
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
5507
4250

Основні засоби, всього
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
950331
943964

будівлі та споруди

451888

451137

5505

4250

457393

455387

машини та обладнання

480504

473943

2

0

480506

473943

7858

11239

0

0

7858

11239

1

1

0

0

1

1

4573

3394

0

0

4573

3394

1041

974

40

38

1081

1012

будівлі та споруди

853

861

40

38

893

899

машини та обладнання

15

6

0

0

15

6

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

173

107

0

0

173

107

Усього

945865

940688

5547

4288

951412

944976

транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2.Невиробничого призначення:

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
земельні ділянки
- без строку
Будівлі виробничого призначення - 20-100 років
Передавльні пристрої
- 22 років
Споруди
- 20-60 років
Передавальні пристрої
- 22 роки
Силові машини та обладнання
- 3-22 років
Робочі машини та обладнання
8 років
Транспортні засоби
- 6-10 років
Вимірювальні пристрої та регулюючі
прибори та обладнання
- 3-15 років
Інструмент та інвентар
- 3-10 років
Інші машини та обладнання (апаратура
зв'язку)
- 6-12 років
Вимірювальна техника
- 3-15 років
Первісна вартість основних засобів - 3130436 тис.грн.
Сума зносу 03
- 2185460 тис.грн.
Ступень зносу 03%:
- 69,80%
Ступень використання 03
- 99,80%
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: ремонтами 03, придбанням та будівництвом 03.
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)
1225310
1162525
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 992343 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 992343 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 929558 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 929558
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 емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
0

Кредити банку
X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
X
10000
у тому числі:
X
0
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
власним випуском):
за векселями (всього)
X
10000
за іншими цінними паперами (у тому
X
0
числі за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
146460
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
Інші зобов’язання
X
2026466
Усього зобов’язань
X
2182926
Опис: Інші довгострокові фінансові зобов'язання 8934 тис.грн.
Поточні зобов'язання
- 2149132 тис.грн.
- поточна кред заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями
2398 тис.грн.
- товари, роботи, послуги
- 1311448 тис.грн.
- одержані аванси
- 318414 тис.грн.
- з бюджетом
- 146460 тис.грн.
- зі страхування
8983 тис.грн.
- оплати праці
- 18768 тис.грн.
- учасниками
3951 тис.грн.
Поточні забезпечення
- 23094 тис.грн.
Інші поточні зобов'язання
- 339410 тис.грн.
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Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

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, амортизація, витрати на оплату праці, соц.заходи, інші.

19,9

2 матеріальні витрати, амортизація, витрати на оплату праці, соц.заходи, інші

16,6

2015 р.

© SMA

00131819

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

1

2015 р.
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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
2015
0
2
2014
0
3
2013
1

У тому числі позачергових
0
0
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)

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)

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)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
2015 р.
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Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
4
0
0
2
2
4

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)

Ні
X
X
X

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

217

Ні
X
X
X
X

д/в

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/в
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/в
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X

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
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
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
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

ні

так

ні

ні

ні

ні

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

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
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
ні
ні
ні
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
ні
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

ні

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)

ні

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)

КОДИ
2016.01.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Територія
ЛЕНIНСЬКИЙ

за ЄДРПОУ

00131819

за КОАТУУ

5310136700

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Акціонерне товариство

230

35.13
Вид економічної Розподілення електроенергії
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників
5629
Адреса,
Старий Поділ, 5, м.Полтава, Ленінський, 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 31.12.2015 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

6217
24126
17909
130812
951412
3057099
2105687
0
0
0
0
0
0

6930
27234
20304
145192
944976
3130436
2185460
0
0
0
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

0
59416
13
81861
0
0
0
0
1229731

0
14826
10
146660
0
0
0
0
1258594

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

46936
46779
0
0
157
0
0
2000
1182355

72882
72631
0
0
251
0
0
2000
1469761

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

29963
53019
22962
0
0
24733
3614
281840
0
0
45
0
0

8511
0
0
0
0
594
3614
502542
0
0
77
0
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

0
0
0
47345
1671850
0

0
0
0
98595
2158576
0

1300

2901581

3417170

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
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Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
232967
232967
1401
0
0
1405
224811
204788
1410
15985
14614
1411
0
0
1412
0
0
1415
28068
28068
1420
660694
744873
1425 (
0
0
) (
)
1430 (
0
0
) (
)
1435
0
0
1495 1162525
1225310
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
0
10632
0
0
0
0
0
0

0
0
0
8934
0
0
0
0
0
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
10632

0
0
0
0
0
0
8934

1600
1605
1610

0
10000
2226

0
10000
2398

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

1367086
7489
0
16691
34787
230988
3984
0
0
12720
0
0
42453
1728424

1311448
146460
53946
8983
18768
318414
3951
0
0
23094
0
0
339410
2182926

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
2901581

0
3417170

Примітки: Основні засоби.
Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО
16 «Основні засоби» і тестуються на знецінення згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
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 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. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до
МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
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 представляється можливим 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).
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
МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Основні засоби, призначені для продажу, та відповідають критеріям визнання обліковуються відповідно до
МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».
З 1 липня 2000 року на підприємстві прийнято прямолінійний метод нарахування амортизації. Амортизація в
бухгалтерському обліку, а починаючи з 1 квітня 2011 року на підставі проведеної інвентаризації (наказ №98 від
24.03.2011р.) і в податковому обліку, нараховується прямолінійним методом на базі очікуваного терміну
використання основних засобів, який визначався пооб’єктно. Нарахування амортизації основних засобів починається
з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію.
Узагальнені терміни використання основних засобів по основним групам наведено в таблиці:
років
Земельні ділянки без строку
20-100
Споруди
20-60
Передавальні пристрої
22
Силові машини та обладнання
3-22
Робочі машини та обладнання
8
Транспортні засоби
6-10
Вимірювальні пристрої та регулюючі прибори та обладнання
3-15
Інструмент та інвентар
3-10
Інші машини та обладнання (апаратура зв’язку)
6-12
Вимірювальна техніка
3-15
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 83 859 тис. грн. відповідно до листа
Мінпаливенерго № 02/12-183 від 28.01.2009р. та протокольного рішення Комісії Мінпаливенерго з питань
відчуження та списання державного майна від 16 січня 2009 року погоджено списання державного майна, що
перебуває в оренді в загальній кількості 1320 одиниць. Станом на 31.12.2015 р. первісна вартість орендованого майна
становить 82 804 тис. грн.
Орендоване майно Кременчуцької ТЕЦ обліковується відповідно до МСБО 17 «Оренда».
Відповідно до наказу № 310 від 31.08.2015 року проведена інвентаризація активів підприємства, в тому числі
інвентаризація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів проведена
станом на 01.11.2015 р., а державного майна – на 31.12.2015р.
Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО
38 «Нематеріальні активи» і тестуються на знецінення згідно МСБО 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
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більше одного року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в
оренду іншим особам.
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 невіддільним 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 (науково-дослідницькі 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..
На дату звіту нематеріальні активи обліковуються за моделі первісною вартістю з урахуванням можливого
знецінення відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Зменшення корисності активів.
Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке обліковується
відповідно до МСБО 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 обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» і МСБО 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка». З метою складання фінансової звітності класифікуються по категоріях:
•призначені для торгівлі;
•утримуються до погашення;
•наявні для продажу;
•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
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дебіторській 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) по термінах 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 вартості..
Запаси.
Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 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 2015 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 № 310 від 31.08.2015 року проведена інвентаризація активів підприємства, в тому числі
виробничих запасів - станом на 01.10.2015 року.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти Товариства включають кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах, грошові документи і
еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.
Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи.
Облік і визнання зобов'язань і резервів у Товаристві здійснюється відповідно до МСБО 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 поточною вартістю.
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 Товариство 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 враховуються як поточні, відповідно до МСБО 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, та оренда відповідає одному з критеріїв визнання, визначеному в МСБО 17
«Оренда». 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.
Фінансові витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Відсоток визначається за
встановленим орендодавцем у договорі оренди або як ставка можливого залучення. Фінансові витрати включаються
до звіту про фінансові результати протягом відповідного періоду оренди.
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.
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використання, який складає 5 років. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного після введення
нематеріального активу в експлуатацію..
На дату звіту нематеріальні активи обліковуються за моделі первісною вартістю з урахуванням можливого
знецінення відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Переоцінка нематеріальних активів у 2013 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.
Зменшення корисності активів.
Компанія відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке обліковується
відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Інвестиції та інші фінансові активи.
Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» і МСБО 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
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
дебіторській заборгованості за винятком резерву сумнівних боргів.
Запаси.
Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 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.
У складі запасів підприємства – паливно-мастильні матеріали, кабельно-провідникова продукція, паливо на ТЕЦ
(мазут) , запасні частини. Переоцінка вартості запасів в 2013 році не проводилась.
Виплати працівникам.
Всі виплати працівникам у Компанії враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам». В
процесі господарської діяльності Компанія сплачує обов'язкові внески до Державного Пенсійного фонду за своїх
працівників, в розмірі, передбаченому Законодавством України.
Керівник

Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна

2015
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

КОДИ
2016.01.01

Дата (рік, місяць, число)

00131819

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік
Стаття

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

(

60379
0
79298

) (

1330
0
209985

)

2295

(

0

) (

0

)

2015
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2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(

(

3
6912566
0
0
0
0
0
6614147
0
298419
0
0
0
0
0
44959
0

) (
) (

) (

4
3672818
0
0
0
0
0
3447642
0
225176
0
0
0
0
0
112884
0

)
)

)

2122

0

0

2123
2130
2150
2180
2181

(
(
(
(

0
99630
0
105929
0

0
80677
0
48237
0

)
)
)
)

2182

(

0

0

)

2190
2195
2200
2220
2240

)
)
)
)

(
(
(
(

)(

137819
(

(
(

0
0
0
1858
0
0
0

209146
)(

) (
) (

0
0
0
2169
0
0
0

)

)
)

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

2300
2305
2350
2355

(15237)
0
64061
(

0

(9093)
0
200892
) (

0

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
95
0
0
0
0
95
0
95
64156

4
0
0
0
0
0
0
0
0
200892

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

3
2204894
358915
122822
89964
417140
3193735

4
1373741
333466
118494
99823
305223
2230747

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

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
0,29
0,29
0

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
220960000
220960000
0,91
0,91
0

Примітки: 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 зізнається, тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних
ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажено і право власності передано), і дохід відповідає всім
критеріям визнання відповідно до МСБО 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.
Витрати з податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до
2015
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)

МСБО 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 2015 році виділено два господарських сегменти:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії.
Пріоритетним звітним сегментом визначено «Виробництво, передача та постачання електричної енергії». На цих
засадах формується інформація про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов’язання звітних сегментів та
її розкриття у фінансовій звітності.
Співвідношення між звітними сегментами у загальній структурі підприємства наступне:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії - 84,2%;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії - 15,1 %
Доходи звітних сегментів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) наводяться з вирахуванням податку на
додану вартість, акцизного збору, інших зборів та вирахувань з доходу, і за сегментами розподіляються:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії - 5 819 695 тис. грн.;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії 1 041 535 тис. грн.
Витрати підприємства між господарськими сегментами розподіляються наступним чином:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії – 5 569 112 тис. грн. ;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії 998 736 тис. грн.
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
акти 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 дотримувалося 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, 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 2015 рік, тис. грн.
Дохід від реалізації, в т. ч.:
Дохід від реалізації електроенергії
2015
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6 912 556
5 741 195

Дохід від реалізації теплоенергії
993 476
Дохід від підігріва води
48 059
Дохід від реалізації товарів
2 080
Дохід від реалізації послуг по транспортуванню електроенергії
45 151
Дохід від реалізації реактивної електроенергії
33 416
Дохід від реалізації послуг з приєднання
28 965
Дохід від реалізації послуг та робіт
20 224
Інші операційні доходи, в т. ч.:
44 959
Дохід від списання кредиторської заборгованості
909
Дохід від реалізації інших оборотних активів
4 235
Дохід від відшкодування збитків
85
Дохід у вигляді плати за перевищення ліміту енергоспоживання та ліміту потужності 3 258
Дохід у вигляді штрафів та пені отриманих
5 672
Проценти банків отримані
23 152
Дохід від операційної оренди активів
4 223
Страхове відшкодування
48
Інші доходи
432
Інші доходи, в т.ч.:
1 858
Дохід від безоплатно одержаних активів
1 759
Інші доходи від звичайної діяльності
99
Всього доходу:
6 959 383
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), в т. ч.:
6 614 147
Собівартість купованої електороенергії
3 625 609
Собівартість пального, використаного для виробництва
2 286 763
Собівартість товарів, реалізованих протягом року
3 177
Оплата праці та нарахування на фонд оплати праці
356 182
Ремонт та обслуговування основних засобів
150 812
Сировина і допоміжні матеріали
11 817
Електроенергія на власні потреби
14 261
Електроенергія на виробничі потреби
6 994
Інші витрати
72 819
Адміністративні витрати, в т. ч.:
99 630
Оплата праці та нарахування на фонд оплати праці
60 540
Витрати по фінансовій оренді основних засобів
18 217
Амортизація основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів 3 042
Податки
384
Комісійні винагороди банкам
1177
Юридичні послуги
2 049
Аудиторські послуги
100
Послуги зв’язку
546
Інші послуги сторонніх організацій
8 494
Матеріальні витрати
5 081
Інші операційні витрати, в т. ч.:
105 929
Витрати по створенню резерву сумнівних та безнадійних боргів
30 652
Собівартість реалізованих виробничих запасів
110
Витрати на утримання соціальної сфери
2 787
Витрати від нестач і втрат від псування цінностей
47
Витрати на спонсорську та шефську допомогу
8
Витрати від списання податку на додану вартість
8 670
Витрати на матеріальну допомогу пенсіонерам та іншим
1 131
Витрати у вигляді штрафів, пені, неустойки
58 942
Відрахування профспілці
2 437
Інші витрати
1 145
Інші витрати, в т. ч.:
60 379
Списання необоротних активів
709
Інші витрати
254
Всього витрат:
6 880 085
Фінансовий результат
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
79 298
Податок на прибуток від звичайної діяльності
15 237
Фінансовий результат від звичайної діяльності
64 061
Елементи операційних витрат.
2015 рік
Матеріальні затрати
2 204 894
Витрати на оплату праці
358 915
2015

© SMA

00131819

Відрахування на соціальні заходи
122 822
Амортизація
89 964
Інші операційні витрати
417 140
Всього:
3 193 735
Податок на прибуток.
Податок на прибуток Звіту про фінансові результати за 2015 рік в розмірі 15237 тис.грн. складається з:
-поточного податку на прибуток у сумі
80 036 тис.грн.
-відстроченого податку на прибуток у сумі
64 799 тис.грн.
Нарахування відстроченого податкового активу/зобов’язання.
Показники
На дату 01.01.2015р. На дату 31.12.2015 р.
Відстрочений податковий актив
81 861
146 660
Відстрочене податкове зобов’язанняВсього відстроченого податкового активу/зобов’язання: 81 861
146 660
Всього за 2015 рік донараховано відстроченого податкового активу на суму 64 799 тис. грн.
Керівник

Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2016.01.01
00131819

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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
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Код за ДКУД 1801004

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

7065082

3687671

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

0
0
0
0
0
0
23152

0
0
0
0
0
0
24672

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

11884
0
0
0
0
77936
6049548

6350
0
0
0
0
97267
2793154

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

293982
143733
229084
21159
134357
73568
0
0
0
0
0
116988
344719

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

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

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

272783
135053
295280
59531
173657
62092
0
0
0
0
0
43417
276273

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

3
0
109158
0
0
0
0
(109158)

)(
)
)
)
)

(
(
(
(

)(

4
0

)

124616
0
0
0

)
)
)
)

0
(124616)

)

3300

0

0

3305
3310
3340
3345 (

0
0
0
0

)(

0
0
59416
0

)

3350
3355
3360
3365
3370
3375

0
33
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

0
14
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

59416
(14)
151643
130197
0
281840

)

(
(
(
(
(
(

3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

14826
(14859)
220702
281840
0
502542

(
(
(
(
(
(

)(

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

Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2016.01.01
00131819

Звіт про власний капітал
за 2015 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
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Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

2
4000
4005

3
232967
0

4
224811
0

5
15985
0

4010
4090
4095
4100

0
0
232967
0

0
0
224811
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
660694
0

8
0
0

9
0
0

10
1162525
0

0
0
15985
0

0
0
28068
0

0
0
660694
64061

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1162525
64061

95
95
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

95
95
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
(20118)
0

0
0
0
0
(1371)
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
20118
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
(1371)
0

4295
4300

0
232967

(20023)
204788

(1371)
14614

0
28068

84179
744873

0
0

0
0

62785
1225310

Примітки: Інформація про власний капітал Товариства розкрита, як в 1 розділі пасиву Баланс (Звіт
про фінансовий стан), так і в «Звіті про власний капітал» .
5.11. Капітал
Статутний капітал включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки
учасника відображається як емісійний дохід.
Товариство визнає резервний фонд у складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту підприємства.
Товариство нараховує дивіденди учасникам та визнає їх як зобов'язання на звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати
включно.
Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами акціонерів.
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.
Балансова вартість статутного капіталу розрахована з урахуванням МСФЗ 29 «Фінансова звітність в гіперінфляційній економіці», виходячи з
кумулятивного коефіцієнту інфляції 4,217358 за червень 1995 року, та складає 232 967 тис. грн
Акціонерний капітал Товариства був зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 1995 році.
Розмір власного капіталу збільшився у 2015 році на 62 785 тис. грн.
Капітал у дооцінках та додатковий капітал.
Значну частину власного капіталу складає капітал у дооцінках, який на кінець 2015 року складає 204 788 тис. грн.
Даний капітал включає суми індексації балансової вартості основних засобів, які були проведені згідно з урядовими рішеннями до 1997 року та індексації
незавершенного будівництва електричних мереж, а також суми дооцінки основних засобів, яка проведена в 2002 - 2011 роках.
2015
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В 2009 році проведена незалежна оцінка справедливої вартості, для цілей бухгалтерського обліку, індивідуально визначеного майна ПАТ
«Полтаваобленерго». Сума дооцінки склала 159 226 тис. грн.
В 2007 році відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України № 76 від 05 березня 2007 року
проведена індексація об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2007 року, сума дооцінки становить 231 тис. грн., сума дооцінки зносу 111 тис. грн.
В 2008 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 100 від 27 лютого 2008 року проведена індексація
об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2008 року, сума дооцінки склала 240 тис. грн., сума дооцінки зносу 88 тис. грн.
В 2009 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 133 від 31 березня 2009 року проведена індексація
об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2009 року, в результаті чого сума дооцінки склала 318 тис. грн., сума дооцінки зносу 214 тис. грн. Суми
індексації включено до складу іншого додаткового капіталу.
В 2011 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 24 від 15 лютого 2011 року проведена індексація об’єктів
житлового фонду станом на 01 січня 2011 року, в результаті чого сума дооцінки склала 176 тис. грн., сума дооцінки зносу 124 тис. грн.
В 2012 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України № 186 від 03 травня
2012 року проведена індексація об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2012 року, в результаті чого сума дооцінки склала 186 тис. грн., сума
дооцінки зносу 135 тис. грн.
В 2015 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України № 107 від 15 травня
2015 року проведена індексація об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2015 року, в результаті чого сума дооцінки первісної вартості склала 436 тис.
грн., сума дооцінки зносу 341 тис. грн., відповідно сума дооцінки залишкової вартості склала 95 тис. грн., що збільшило сукупний дохід Товариства за
2015 рік.
Відповідно до МСФЗ 16 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, сума амортизації
дооцінок об'єктів основних засобів включена до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках на 20 118 тис. грн.
Таким чином в 2015 році капітал у дооцінках зменшено на 20 023 тис. грн.
Додатковий капітал у 2015 році зменшився на 1 371 тис. грн. і на кінець звітного року склав 14 614 тис. грн. Зміни в капіталі відбулися в наслідок
наступних подій: амортизація безоплатно отриманих необоротних активів склала 1 423 тис. грн., а безоплатно отримані необоротні активи – 52 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 01.01.15 р. складав 660 694 тис. грн. В 2015 році відповідно до МСФЗ 16 "Основні засоби", затвердженому наказом
Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 до складу нерозподіленого прибутку включена сума амортизації дооцінок основних фондів,
проведеної в 2001 році з одночасним зменшенням додаткового капіталу. До складу нерозподіленого прибутку в 2015 році зараховано 20 118 тис. грн.,
чистий прибуток в 2015 році складає 64 061 тис.грн.
Таким чином нерозподілений прибуток підприємства станом на 31.12.15 р. становить 744 873 тис. грн.
.Чистий прибуток.
Чистий прибуток за 2015 рік склав 64 061 тис. грн.
Керівник

Засіменко Євген Юрійович

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 листопада 1998
року), 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 березня 2001 року) 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 квітня 2011 року) 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 26.05.95 р. за № 392-р. Компанія 16 грудня 1998 року 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 фінансової дирекції;
- підрозділи дирекції з захисту активів;
- підрозділи дирекції з інформаційних технологій;
- підрозділи дирекції по роботі з персоналом;
- підрозділи дирекції з капітального будівництва та інвестицій.
Філії ПАТ «Полтаваобленерго»:
- Великокохнівська;
- Гадяцька;
- Глобинська;
- Гребінківська;
- Диканська;
- Зінківська;
- Карлівська;
- Кобеляцька;
- Козельщинська;
- Комсомольська;
- Котелевська;
- Красногорівська;
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- 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 ревезійна 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 МСБО 1 «Подання
фінансової звітності»:
•зрозумілість;
•доречність (суттєвість);
•достовірність (правдиве уявлення, переважання сутності над формою, нейтральність, обачність,
повнота);
•порівняність.
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 гривень без десяткових знаків.
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.
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.
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Винятками для ретроспективного застосування для Товариства є:
•основні засоби (а також нематеріальні активи);
•винагороди працівникам.
Нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування у річних періодах,
починаючи з 1 січня 2015 року та пізніших періодах.
Товариство не застосовувало ці стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового
застосування.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (випущений у липні 2014 року і
вступає в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).
Основні особливості нового стандарту:
•Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у
подальшому оцінюються за амортизованою вартістю; фінансові активи, які у подальшому
оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід; та
фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої
відносяться на фінансовий результат.
•Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що
використовується для управління фінансовими активами і результатів аналізу того факту, чи
договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентів. Якщо
борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків, він може обліковуватися за
амортизованою вартістю, якщо він також відповідає критерію виключно виплат основної суми
боргу та процентів. Боргові інструменти, які відповідають критерію виключно виплат основної
суми боргу та процентів і утримуються в портфелі, коли підприємство одночасно отримує потоки
грошових коштів від активів і продає активи, можуть відноситись у категорію за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід. Фінансові активи, що мають грошові
потоки, які не є виключно виплатами основної суми боргу та процентів, слід оцінювати за
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (наприклад, похідні
фінансові інструменти). Вбудовані похідні фінансові інструменти не відокремлюються від
фінансових активів, а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат
основної суми боргу та процентів.
•Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Проте
керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в іншому
сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для торгівлі. Якщо інструмент
капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої вартості відображаються у складі прибутку
чи збитку.
•Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були перенесені
до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що організація буде зобов’язана
показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному кредитному ризику
фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою вартістю, зміни якої
відносяться на фінансовий результат.
• МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення - модель очікуваних
кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить триетапний підхід, в межах якого аналізується
зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового визнання. На практиці нові
правила означають, що організації будуть зобов’язані негайно обліковувати збиток у сумі
очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при початковому визнанні фінансових активів, які
не мають кредитного знецінення (чи для дебіторської заборгованості за основною діяльністю - у
сумі очікуваного кредитного збитку за весь строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого
зростання кредитного ризику, знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного
збитку за весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців. Ця
модель передбачає операційні спрощення дебіторської заборгованості за орендою та основною
діяльністю.
• Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв'язок обліку з
управлінням ризиками. Цей стандарт надає підприємствам можливість вибору облікової
політики: вони можуть застосовувати облік хеджування відповідно до МСФЗ 9 чи продовжувати
застосовувати до всіх відносин хеджування МСБО 39, оскільки у стандарті не розглядається
облік макрохеджування.
Відповідно до переглянутого МСФЗ 9 необхідно:
(1) представляти розкриття інформації щодо професійних суджень керівництва, винесених при
агрегуванні операційних сегментів, включаючи опис агрегованих сегментів і економічних
показників, оцінених при встановленні того факту, що агреговані сегменти мають подібні
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економічні характеристики, і
(2) виконувати звірку активів сегмента та активів підприємства при відображенні у звітності
активів сегмента.
Відповідно до переглянутого МСБО 24, пов'язаною стороною вважається також підприємство,
що надає послуги з надання старшого керівного персоналу підприємству, що звітує, або
материнській компанії підприємства, що звітує («керуюче підприємство»), і вводить вимогу про
необхідність розкривати інформацію про суми, нараховані підприємству, що звітує, керуючим
підприємством за надані послуги.
Наразі Товариство оцінює вплив цих змін на його фінансову звітність.
Роз’яснення методів нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів - Зміни
МСБО 16 та МСБО 38 (випущені 12 травня 2014 року і вступають в силу для річних періодів, які
починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати). Цими змінами КМСБО роз’яснив, що
використання основаних на доходах методів розрахунку амортизації активу є недоречним,
оскільки доходи, отримані у результаті діяльності, яка передбачає використання активу,
переважно відображають інші фактори, а не отримання економічних вигод від цього активу.
Наразі Товариство оцінює вплив цих змін на його фінансову звітність.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (випущений 28 травня 2014 року і вступає в силу
для періодів, які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати). Цей новий стандарт
вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи
послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які чітко ідентифіковані, повинні
визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило,
мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варіюється,
слід визнавати мінімальні суми за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати,
понесені у зв’язку з гарантіями за контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та
амортизувати протягом періоду надходження вигод від контракту. Наразі Товариство оцінює
вплив цього нового стандарту на його фінансову звітність.
Щорічні удосконалення МСФЗ 2014 року (випущені у вересні 2014 року і набувають чинності для
річних періодів, починаючи з 1 січня 2016 року або після цієї дати).
Зміни стосуються чотирьох стандартів:
Зміни МСФЗ 5 роз’яснюють, що зміна способу вибуття (рекласифікація з активів, що
утримуються для продажу, в активи, що утримуються для розподілу, або навпаки) не є зміною
плану продажу або розподілу та не потребує відображення в обліку в якості зміни цього плану.
Зміни МСФЗ 7 містять додаткові методичні рекомендації, які допомагають керівництву
визначити, чи умови угоди про обслуговування переданого фінансового активу являють собою
триваючу участь для цілей розкриття інформації згідно з МСФЗ 7. Зміна цього стандарту також
роз’яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік згідно з МСФЗ 7 стосовно
проміжної фінансової звітності відсутні, крім випадків, коли цього вимагає МСБО 34.
Зміна МСБО 19 роз’яснює, що при обліку зобов’язань з пенсійного забезпечення рішення щодо
ставки дисконтування, наявності розвинутого ринку («глибокого ринку») високоякісних
корпоративних облігацій або про те, які державні облігації використовувати в якості орієнтира,
повинні ґрунтуватись на тій валюті, в якій деноміновані зобов’язання, а не на валюті країни, в
якій вони виникли.
МСБО 34 вводить вимогу, згідно з якою проміжна фінансова звітність повинна містити
перехресне посилання на місцезнаходження «інформації в інших формах проміжної фінансової
звітності». Наразі Товариство оцінює вплив цих змін на його фінансову звітність.
«Розкриття інформації» - Зміни МСБО 1 (випущені у грудні 2014 року і набувають чинності для
річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати).
Зміни МСБО уточнюють поняття суттєвості та роз’яснюють, що організація не зобов’язана
розкривати інформацію, розкриття якої вимагають МСФЗ, якщо така інформація не є суттєвою,
навіть якщо МСФЗ містить перелік конкретних вимог або визначає їх як мінімальні вимоги.
Також до МСБО 1 включено нове керівництво про проміжні підсумкові суми у фінансовій
звітності, зокрема, зазначено, що такі проміжні підсумкові суми (а) мають включати статті,
визнання та оцінка яких здійснюється відповідно до МСФЗ; (б) мають бути представлені та
названі таким чином, щоб забезпечити розуміння компонентів проміжних підсумкових сум; (в)
мають застосовуватися послідовно у різних періодах; та (г) не можуть бути представлені так, що
виділяються більше, ніж проміжні підсумкові суми та підсумкові суми, яких вимагають МСФЗ.
Наразі Товариство оцінює вплив цих змін на його фінансову звітність.
Застосування виключення з вимоги консолідації для інвестиційних компаній - зміни МСФЗ 10,
МСФЗ 12 та МСБО 28 (випущені у грудні 2014 року і набирають чинності для річних періодів,
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які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати). Ці зміни пояснюють, що інвестиційна
компанія зобов'язана оцінювати свої інвестиції в дочірні підприємства, які є інвестиційними
компаніями, за справедливою вартістю через прибутки або збитки. Крім цього, виключення з
вимоги про складання консолідованої фінансової звітності у разі, якщо кінцеве або будь-яке
материнське підприємство вказаного підприємства представляє консолідовану фінансову
звітність, доступну для відкритого користування, доповнено поясненням про те, що цей виняток
застосовується незалежно від того, чи включене дочірнє підприємство в консолідацію або
оцінене за справедливою вартістю через прибутки або збитки відповідно до МСФЗ 10 у
консолідованій фінансовій звітності зазначеного кінцевого або будь-якого материнського
підприємства. Наразі Товариство оцінює вплив цих змін на його фінансову звітність.
Також були опубліковані інші нові стандарти та тлумачення, які за оцінками Товариства не
матимуть впливу на його фінансову звітність:
•МСФЗ 14 «Відстрочені платежі за діяльність, що здійснюється за регульованими тарифами»
(випущений у січні 2014 року і набуває чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2016
року або після цієї дати).
•«Облік операцій з придбання часток участі у спільних операціях» - Зміни МСФЗ 11 (випущені 6
травня 2014 року і набувають чинності для періодів, починаючи з 1 січня 2016 року або після цієї
дати).
•«Сільське господарство: рослини довготривалого вирощування» - Зміни МСБО 16 та МСБО 41
(випущені 30 червня 2014 року і набувають чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня
2016 року).
•«Продаж або внесок активів в асоційоване або спільне підприємство інвестором» - Зміни МСФЗ
10 та МСБО 28 (випущені 11 вересня 2014 року і набувають чинності для річних періодів,
починаючи з 1 січня 2016 року або після цієї дати).
Розкриття впливу застосування Міжнародних стандартів на фінансову звітність підприємства.
Статті балансу На 01.01.2014 р. На 01.01.2015 р. На 31.12.2015 р.
П(С)БО МСФЗ П(С)БО МСФЗ П(С)БО МСФЗ
Код рядка Найменування
1005 Незавершені капітальні інвестиції 29 701 80 687 31 849 130 812 37 647 145 192
різниця 50 986 98 963 107 545
1101 Виробничі запаси 48 089 36 830 58 038 46 779 83 890 72 631
різниця 11 259 11 259 11 259
1130 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 68 710 28 983 117 667 29 963 104 797 8
511
різниця 39 727 87 704 96 286
1400 Зареєстрований (пайовий) капітал 55 240 232 967 55 240 232 967 55 240 232 967
різниця 177 727 177 727 177 727
1420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 614 521 436 794 838 421 660 694 922 600
744 873
різниця 177 727 177 727 177 727
Внаслідок застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності підприємства були проведені
корегуючі проводки:
- станом на 01.01.2014 р.:
Дт Незавершені капітальні інвестиції Кт Запасні частини 11 259 196,66 грн. (трансформатор,
вартість якого у 2014 році збільшить балансову вартість основних засобів).
Дт Незавершені капітальні інвестиції Кт Аванси видані 39 727 115,39 грн. (аванси, сплачені за
договорами з капітального будівництва та ремонтів, які збільшать вартість основних засобів у
2014 році).
Дт Нерозподілений прибуток Кт Статутний капітал 177 726 870,84 грн. (корегування статутного
капіталу на кумулятивний коефіцієнт інфляції).
- станом на 01.01.2015 р.:
Дт Незавершені капітальні інвестиції Кт Запасні частини 11 259 196,66 грн. (трансформатор,
вартість якого у 2015 році збільшить балансову вартість основних засобів).
Дт Незавершені капітальні інвестиції Кт Аванси видані 87 704 395,14 грн. (аванси, сплачені за
договорами з капітального будівництва та ремонтів, які збільшать вартість основних засобів у
2015 році).
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Дт Нерозподілений прибуток Кт Статутний капітал 177 726 870,84 грн. (корегування статутного
капіталу на кумулятивний коефіцієнт інфляції).
- станом на 31.12.2015 р.:
Дт Незавершені капітальні інвестиції Кт Запасні частини 11 259 196,66 грн. (трансформатор,
вартість якого у 2016 році збільшить балансову вартість основних засобів).
Дт Незавершені капітальні інвестиції Кт Аванси видані 96 286 092,51 грн. (аванси, сплачені за
договорами з капітального будівництва та ремонтів, які збільшать вартість основних засобів у
2016 році).
Дт Нерозподілений прибуток Кт Статутний капітал 177 726 870,84 грн. (корегування статутного
капіталу на кумулятивний коефіцієнт інфляції).
3. Суттєві положення облікової політики.
Єдині методологічні принципи ведення в Товаристві бухгалтерського обліку визначаються
«Положенням про облікову політику і організацію бухгалтерського обліку ПАТ
«Полтаваобленерго», затвердженого Наказом Товариства від 05.01.2015 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 МСБО 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 29 «Фінансова
звітність в гіперінфляційній економіці», виходячи з кумулятивного коефіцієнту інфляції
4,217358 за червень 1995 року, та складає 232 967 тис. грн. Номінальна вартість статуного
капіталу залишилася незмінною 55 240 тис. грн.
Основні засоби.
Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності Товариства
відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» і тестуються на знецінення згідно МСБО 36
«Зменшення корисності активів».
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
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.
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Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямими
витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з
вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
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 представляється
можливим 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).
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 МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Основні засоби, призначені для продажу, та відповідають критеріям визнання, обліковуються
відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».
З 1 липня 2000 року на підприємстві прийнято прямолінійний метод нарахування амортизації.
Амортизація в бухгалтерському обліку, а починаючи з 1 квітня 2011 року на підставі проведеної
інвентаризації (наказ №98 від 24.03.2011р.) і в податковому обліку, нараховується прямолінійним
методом на базі очікуваного терміну використання основних засобів, який визначався
пооб’єктно. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за
датою введення в експлуатацію.
Узагальнені терміни використання основних засобів по основним групам наведено в таблиці:
років
Земельні ділянки без строку
Будівлі виробничого призначення
20-100
Споруди
20-60
Передавальні пристрої
22
Силові машини та обладнання
3-22
Робочі машини та обладнання
8
Транспортні засоби 6-10
Вимірювальні пристрої та регулюючі прибори та обладнання 3-15
Інструмент та інвентар 3-10
Інші машини та обладнання (апаратура зв’язку) 6-12
Вимірювальна техніка 3-15
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 83 859 тис. грн. відповідно до листа Мінпаливенерго № 02/12-183 від
28.01.2009р. та протокольного рішення Комісії Мінпаливенерго з питань відчуження та списання
державного майна від 16 січня 2009 року погоджено списання державного майна, що перебуває в
оренді в загальній кількості 1320 одиниць. Станом на 31.12.2015 р. первісна вартість
орендованого майна становить 82 804 тис. грн.
Орендоване майно Кременчуцької ТЕЦ обліковується відповідно до МСБО 17 «Оренда».
Відповідно до наказу № 310 від 31.08.2015 року проведена інвентаризація активів підприємства,
в тому числі інвентаризація основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та
нематеріальних активів проведена станом на 01.11.2015 р., а державного майна – на 31.12.2015р.
Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності
відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи» і тестуються на знецінення згідно МСБО 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.
2015 р.

© SMA

00131819

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 невіддільним 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.
На дату звіту нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю з урахуванням
можливого знецінення відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Зменшення корисності активів.
Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке
обліковується відповідно до МСБО 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 обліковуються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» і
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». З метою складання фінансової звітності
класифікуються по категоріях:
•призначені для торгівлі;
•утримуються до погашення;
•наявні для продажу;
•інвестиції в асоційовані компанії.
Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її
змін на прибуток або збиток.
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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
неторгова (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 дебіторській 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) по термінах 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: або за вартістю, що амортизується, або за дисконтованою
вартістю.
Запаси.
Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 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: собівартістю 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 2015 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 № 310 від 31.08.2015 року проведена інвентаризація активів підприємства,
в тому числі виробничих запасів - станом на 01.10.2015 року.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти Товариства включають кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах, грошові
документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.
Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи.
Облік і визнання зобов'язань і резервів у Товаристві здійснюється відповідно до МСБО 37
«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
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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 вартістю, що амортизується, або за поточною вартістю.
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 резерв - 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 враховуються як поточні, відповідно до МСБО 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, та оренда відповідає одному з критеріїв
визнання, визначеному в МСБО 17 «Оренда». 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.
Фінансові витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Відсоток
визначається за встановленим орендодавцем у договорі оренди або як ставка можливого
залучення. Фінансові витрати включаються до звіту про фінансові результати протягом
відповідного періоду оренди.
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 дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСБО 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.
Витрати з податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства
відповідно до МСБО 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,
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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 майбутнього 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 2015 році виділено два господарських сегменти:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії.
Пріоритетним звітним сегментом визначено «Виробництво, передача та постачання електричної
енергії». На цих засадах формується інформація про доходи, витрати, фінансові результати,
активи і зобов’язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності.
Співвідношення між звітними сегментами у загальній структурі підприємства наступне:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії - 84,2%;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії - 15,1 %
Доходи звітних сегментів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) наводяться з
вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів та вирахувань з доходу і
за сегментами розподіляються:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії - 5 819 695 тис. грн.;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії – 1 041 535 тис. грн.
Витрати підприємства між господарськими сегментами розподіляються наступним чином:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії – 5 569 112 тис. грн.;
- виробництво, передача та постачання теплової енергії – 998 736 тис. грн.
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 акти 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 дотримувалося всіх нормативних положень і всі передбачені
законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані.
Забезпечення за судовими процессами не створювалися.
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Резерв сумнівної заборгованості.
Товариство регулярно перевіряє стан дебіторської, кредиторської та іншої заборгованості,
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 2015 рік, тис. грн.
Дохід від реалізації, в т. ч.: 6 912 566
Дохід від реалізації електроенергії 5 741 195
Дохід від реалізації теплоенергії 993 476
Дохід від підігріва води 48 059
Дохід від реалізації товарів 2 080
Дохід від реалізації послуг по транспортуванню електроенергії 45 151
Дохід від реалізації реактивної енергії 33 416
Дохід від реалізації послуг з приєднання 28 965
Дохід від реалізації послуг та робіт 20 224
Інші операційні доходи, в т. ч.: 44 959
Дохід від списання кредиторської заборгованості 909
Дохід від реалізації інших оборотних активів 4 235
Дохід від відшкодування збитків 85
Дохід у вигляді плати за перевищення ліміту енергоспоживання та ліміту потужності 3 258
Дохід у вигляді штрафів та пені отриманих 5 672
Дохід у вигляді санкцій за прострочку платежів (індекс інфляції) 2 945
Проценти банків отримані 23 152
Дохід від операційної ор 48
Інші доходи 432
Інші доходи, в т.ч.: 1 858
Дохід від безоплатно одержаних активів 1 759
Інші доходи від звичайної діяльності 99
Всього доходу: 6 959 383
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), в т. ч.: 6 614 147
Собівартість купованої електороенергії 3 625 609
Собівартість пального, використаного для виробництва 2 286 763
Собівартість товарів, реалізованих протягом року 3 177
Амортизація основних засобів 85 713
Оплата праці та нарахування на фонд оплати праці 356 182
Ремонт та обслуговування основних засобів 150 812
Сировина і допоміжні матеріали 11 817
Електроенергія на власні потреби 14 261
Електроенергія на виробничі потреби 6 994
Інші витрати 72 819
Адміністративні витрати, в т. ч.: 99 630
Оплата праці та нарахування на фонд оплати праці 60 540
Витрати по фінансовій оренді основних засобів 18 217
Амортизація основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів
3 042
Податки 384
Комісійні винагороди банкам 1 177
Юридичні послуги 2 049
Аудиторські послуги 100
Послуги зв’язку 546
Інші послуги сторонніх організацій 8 494
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Матеріальні витрати 5 081
Інші операційні витрати, в т. ч.: 105 929
Витрати по створенню резерву сумнівних та безнадійних боргів 30 652
Собівартість реалізованих виробничих запасів 110
Витрати на утримання соціальної сфери 2 787
Витрати від нестач і втрат від псування цінностей 47
Витрати на спонсорську та шефську допомогу 8
Витрати від списання податку на додану вартість 8 670
Витрати на матеріальну допомогу пенсіонерам та іншим 1 131
Витрати у вигляді штрафів, пені, неустойки 58 942
Відрахування профспілці 2 437
Інші витрати 1 145
Інші витрати, в т. ч.: 60 379
Списання необоротних активів 709
Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 59 416
Інші витрати 254
Всього витрат: 6 880 085
Фінансовий результат
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 79 298
Податок на прибуток від звичайної діяльності 15 237
Фінансовий результат від звичайної діяльності 64 061
Елементи операційних витрат.
За 2015 рік, тис. грн.
Матеріальні затрати 2 204 894
Витрати на оплату праці 358 915
Відрахування на соціальні заходи 122 822
Амортизація 89 964
Інші операційні витрати 417 140
Всього: 3 193 735
5.2. Податок на прибуток.
Податок на прибуток Звіту про фінансові результати за 2015 рік в розмірі 15 237 тис. грн.
складається з:
-поточного податку на прибуток у сумі 80 036 тис. грн.;
-відстроченого податку на прибуток у сумі -64 799 тис. грн.
5.3. Нарахування відстроченого податкового активу/зобов’язання.
тис. грн.
Показники
На 01.01.2015р.
На 31.12.2015 р.
Відстрочений податковий актив
81 861
146 660
Відстрочене податкове зобов’язання
Всього відстроченого податкового активу/зобов’язання: 81 861 146 660
Всього за 2015 рік донараховано відстроченого податкового активу на суму 64 799 тис. грн.
5.4. Основні засоби.
Експертна оцінка основних засобів була проведена ТОВ “Оціночна фірма “Промислова
нерухомість” станом на 31.12.2001 р. та відображена в бухгалтерському обліку в грудні 2002
року. В результаті переоцінки сума дооцінки склала 284 281 тис. грн., сума уцінки - 52 052 тис.
грн. В 2009 році проведена незалежна оцінка справедливої вартості, для цілей бухгалтерського
обліку індивідуально визначеного майна ПАТ «Полтаваобленерго». Сума дооцінки склала 159
226 тис. грн.
В 2007 році відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово –
комунального господарства України № 76 від 05 березня 2007 року проведена індексація об’єктів
житлового фонду станом на 01 січня 2007 року, сума дооцінки становить 231 тис. грн., сума
дооцінки зносу - 111 тис. грн.
В 2008 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №
100 від 27 лютого 2008 року проведена індексація об’єктів житлового фонду станом на 01 січня
2008 року, сума дооцінки склала 240 тис. грн., сума дооцінки зносу - 88 тис. грн.
В 2009 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №
133 від 31 березня 2009 року проведена індексація об’єктів житлового фонду станом на 01 січня
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2009 року, в результаті чого сума дооцінки склала 318 тис. грн., сума дооцінки зносу - 214 тис.
грн.
В 2011 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №
24 від 15 лютого 2011 року проведена індексація об’єктів житлового фонду станом на 01 січня
2011 року, в результаті чого сума дооцінки склала 176 тис. грн., сума дооцінки зносу - 124 тис.
грн.
В 2012 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України № 186 від 03 травня 2012 року проведена індексація об’єктів
житлового фонду станом на 01 січня 2012 року, в результаті чого сума дооцінки склала 186 тис.
грн., сума дооцінки зносу 135 тис. грн.
В 2015 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України № 107 від 15 травня 2015 року проведена індексація об’єктів
житлового фонду станом на 01 січня 2015 року, в результаті чого сума дооцінки первісної
вартості основних засобів склала 436 тис. грн., сума дооцінки зносу - 341 тис. грн., відповідно
сума дооцінки залишкової вартості – 95 тис. грн.
Протягом 2015 року на підприємстві здійснювався ремонт об’єктів основних засобів. На ремонт
та обслуговування основних засобів витрачено 153 194 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,
реконструкція тощо) становить 759 тис. грн.
У 2011 році ПАТ «Полтаваобленерго» уклало договір купівлі – продажу земельної ділянки
площею 0,0046 га, експертна вартість ділянки становить 1 381 грн.
Основні засоби.
Найменування показників Облікові групи
Будівлі та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інші основні засоби
Земля
Всього
На 01.01.2015 р.
Первісна вартість 1 715 028 1 167 115 57 556 117 399 1 3 057 099
Накопичена амортизація 1 256 742 686 594 49 698 112 653 2 105 687
Залишкова вартість 458 286 480 521 7 858 4 746 1 951 412
Надходження за період
Первісна вартість 40 496 35 180 5 635 2 086 83 397
Накопичена амортизація 418 418
Вибуття за період
Первісна вартість 2 800 3 020 648 3 592 10 060
Накопичена амортизація 2 475 2 566 646 2 755 8 442
Залишкова вартість 325 454 2 837 1 618
Амортизація
Нарахування амортизації 41 753 41 298 2 252 2 494 87 797
На 31.12.2015 р.
Первісна вартість1 752 724 1 199 275 62 543 115 893 1 3 130 436
Накопичена амортизація1 296 438 725 326 51 304 112 392 2 185 460
Залишкова вартість456 286 473 949 11 239 3 501 1 944 976
5.5. Незавершені капітальні інвестиції.
Станом на 01.01.2015 року вартість незавершених капітальних інвестицій складає 130 812 тис.
грн. Капітальне будівництво в 2015 році велося підрядним та господарським способами по
виробничій галузі “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”. Капітальні інвестиції освоєно власними коштами
без залучення інших інвесторів.
За 2015 рік загальна сума капітальних інвестицій становить 109 471 тис. грн.
Із загальної суми капіталовкладень, освоєно коштів на будівельно-монтажні роботи – 39803 тис.
грн., в т. ч. по капітальному будівництву – 11 459 тис. грн., з них господарським способом – 42
тис. грн.
Основні об’єкти капітального будівництва, по яким велися роботи у 2015році:
- ЛЕП 0,4-10 кВ в Полтавській області – освоєно КВ на суму 5 496 тис.грн.,
з них для села – 988 тис. грн.; введено основних засобів на суму – 7 940 тис.грн., з них в сільській
місцевості – 1 176 тис. грн.
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-ПВР майбутніх років по ЛЕП 0,4-10 кВ складають 2 434 тис. грн.
Із загальної суми капіталовкладень, стосовно об’єктів розподільчих мереж 0,4-10 кВ, по
інвестиційній програми освоєно 4 106 тис. грн., згідно поточного бюджету розподільчих
електромереж – 2 459 тис. грн., по об’єктам з приєднання електроустановок споживачів – 1 365
тис. грн.
- перша черга розширення Кременчуцької ТЕЦ – освоєно 8 708 тис. грн., з яких на будівельно –
монтажні роботи – 7 190 тис. грн.
За звітний період по ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» введено в експлуатацію:
ЛЕП 0,4-10 кВ - всього 16,73 км ( в т. ч. в сільській місцевості - 3,32 км).
З них:
- ПЛ 0,4 кВ – 13,14 км (в т. ч. в сільській місцевості – 2,46 км);
- ПЛ 10 кВ – 1,26 км (в т. ч. в сільській місцевості – 0,82 км);
- КЛ 0,4 кВ – 0,37 км (в т. ч. в сільській місцевості – 0,02 км);
- КЛ 6-10 кВ – 1,96 км (в т. ч. в сільській місцевості – 0,02 км).
Побудовано також ПС 0,4/10 кВ в кількості 11 штук, загальною потужністю 2,33 МВА, з яких – 3
в сільській місцевості, загальною потужністю 0,20 МВА.
Всі об’єкти ЛЕП 0,4-10 кВ виконано ізольованим проводом та введено в експлуатацію згідно
наступних декларацій про готовність об’єкта до експлуатації:
1). № ПТ143150330678 від 02.02.2015 року – електропостачання групи житлових будинків по вул.
Яр, 60-68, пров. Криничний;
2). № ПТ143151000675 від 10.04.2015 року – реконструкція електричних мереж 10 кВ і 0,38 кВ в
с. Велика Бузова Шишацького району Полтавської області;
3). № ПТ143151010002 від 10.04.2015 року – реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ в
с. Новий Іржавець Оржицького району Полтавської області;
4). № ПТ143151000674 від 10.04.2015 року – реконструкція електричних мереж 10 кВ і 0,38 кВ в
с. Тарасівка Оржицького району Полтавської області;
5). № ПТ143152732471 від 17.09.2015 - реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від ТП303 в м. Кременчук Полтавської області;
6). № ПТ143153152780 від 11.11.2015 - реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від ТП33 в м. Кременчук Полтавської області;
7).№ ПТ143152090664 від 28.07.2015 – зовнішнє електропостачання багатоквартирного
житлового будинку УКБ виконкому Полтавської міськради по вул. Героїв Сталінграду, 8а в
м.Полтава;
8).№ ПТ143152652333 від 21.09.2015 – реконструкція підстанції 150/35/10 кВ «Кременчук-місто»
в м. Кременчуці;
9). № ПТ143153601045 від 28.12.2015 – зовнішнє електропостачання стадіону «Ворскла-Зміна»
ТОВ «Футбольний клуб «Ворскла» по вул. Кучеренка, 87с у селі Нижні Млини Полтавського
району»;
10). № ПТ143153654311 від 31.12.2015 – перенесення КЛ-10 кВ та ПЛ-0,4 кВ за межі земельної
ділянки, що підлягає забудові багатоповерховими будинками по вул. Грушевського, 10 та 12 в м.
Лубни Полтавської області;
11). № ПТ143153510836 від 18.12.2015 – перенесення ПЛ-10 кВ для можливості реконструкції
магазину ФОП Московченко І. А. по вул. Личанка, 1/24 у м. Миргороді;
12). № ПТ143153503975 від 16.12.2015 – реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ТП18А в м. Кременчуці Полтавської області;
13). № ПТ143153653775 від 31.12.2015 – реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ТП547А в м. Кременчуці Полтавської області;
14). № ПТ143153653460 від 31.12.2015 – зовнішнє електропостачання житлової забудови,
обмеженої вулицями Дундича, Сухомлинського, Кучеренка та Єлизавети Милорадович в м.
Полтава.
За період 2015 року зазнали технічного переоснащення 21,95 км ЛЕП 0,4-10 кВ, в т. ч. ПЛ-0,4 кВ
– 15,55 км, КЛ-0,4 кВ – 0,21 км та КЛ-10 кВ – 6,19 км.
По капітальному ремонту, пов'язаному з поліпшенням об'єктів та збільшенням їх економічних
показників, освоєно капітальних вкладень на суму 75 230 тис. грн., у тому числі будівельномонтажних робіт на суму 28 344 тис. грн.
У зв’язку зі складанням звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності до складу
незавершених капітальних інвестицій включено суму передплат підрядникам в сумі 96 286 тис.
грн. та вартість трансформатору, яка у 2016 році збільшить вартість основних засобів, в сумі 11
259 тис.грн.
2015 р.
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Залишок незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12.2015 року становить 145 192 тис.
грн.
5.6. Нематеріальні активи.
Найменування показників Всього
На 01.01.2015 р.
Первісна вартість 24 126
Накопичена амортизація 17 909
Залишкова вартість 6 217
Надходження за період
Надходження 3 177
Вибуття за період
Первісна вартість 69
Накопичена амортизація 1
Залишкова вартість Амортизація за період
Нарахована амортизація за період 2 396
На 31.12.2015 р.
Первісна вартість 27 234
Накопичена амортизація 20 304
Залишкова вартість 6 930
Переоцінка нематеріальних активів у 2015 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.
Товариство орендує основні засоби за договорами оперативної оренди № 291 та № 292 від 1
березня 2001 року та № 507 від 05.12.2008 р. з міським комунальним підприємством
“Кременчукенерго”. У 2010 році на виконання рішення Кременчуцької міської ради Полтавської
області «Про реорганізацію міського комунального підприємства «Кременчукенерго» від 25
травня 2010 р. КП «Кременчукенерго» приєднано до комунального підприємства «Благоустрій
Кременчука». Експертна оцінка орендованого майна становить 23 298 тис. грн. Орендоване
майно складається з тепломереж та іншого обладнання, що використовується у виробничій
діяльності Кременчуцької філії ПАТ “Полтаваобленерго”. Строк оренди – 25 років. Орендна
плата за цими договорами становить 40 тис. грн за місяць без врахування ПДВ та індексу
інфляції.
Також Товариство орендує основні засоби за договорами оперативної оренди № 358 та № 359 від
29 січня 2003 року з комунальним підприємством “Теплоенерго”. Експертна оцінка орендованого
майна становить 103,4 тис. грн. Орендоване майно складається з обладнання, що
використовується у виробничій діяльності Кременчуцької філії ПАТ “Полтаваобленерго”.
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.
До 01.01.2002 року Товариство обліковувала оренду, як операційну. В 2002 році було зроблено
коригування нерозподіленого прибутку та залишків заборгованості по оренді на суму 1 914 тис.
грн.
Орендовані активи розподіляються слідуючим чином :
Група основних засобів Первісна вартість Знос
Будинки споруди та передавальні пристрої 62 135 57 847
Машини та обладнання 19 991 19 991
Транспортні засоби 643 643
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 28 28
Багаторічні насадження 5
5
Бібліотечні фонди 2 2
Разом 82804 70516
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.
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Продаж, обмін, списання орендованого майна здійснюється з дозволу орендодавця.
Відповідно до листа Мінпаливенерго № 02/12-183 від 28.01.2009 р. та протокольного рішення
Комісії Мінпаливенерго з питань відчуження та списання державного майна від 16 січня 2009
року погоджено списання державного майна, що перебуває в оренді в загальній кількості 1 320
одиниць.
5.8. Інвестиції.
У 2010 році ПАТ «Полтаваобленерго» відповідно до договору № 34/10Д/473 від 08.02.2010 року
придбало у ТОВ «Фінансова компанія «Декра» акції ПАТ «Страхова компанія «Промінь» у
кількості 955 тис. шт. на суму 954,1 тис. грн. В бухгалтерському обліку вони були відображені за
собівартістю, як довгострокові фінансові інвестиції. Станом на 31.12.2015 року кількість та
вартість акцій не змінилася. До підсумку балансу сума включена за чистою реалізаційною
вартістю з урахуванням величини резерву сумнівного боргу.
У 2014 році ПАТ «Полтаваобленерго» відповідно до договору № 9364-БВ від 16.10.2014 р.
придбало у ПАТ "Торговий Дім ВІАН" акції у кількості 3 299 065 шт. на суму 59 416,2 тис. грн. В
бухгалтерському обліку вони були відображені за собівартістю, як довгострокові фінансові
інвестиції. Станом на 31.12.2015 року Товариство визнало зменшення корисності даних активів;
сума втрат від зменшення корисності відображена у звіті про фінансові результаті у складі інших
витрат.
У 2015 році ПАТ «Полтаваобленерго» відповідно до договору № БВ16-2-2014/44 від 25.12.2014 р.
придбало у ПАТ "Торговий Дім ВІАН" акції у кількості 667 358 шт. на суму 12 019,1 тис. грн. та
договору № БВ16-2-2014/43 від 25.12.2014 р. – 155 865 шт. на суму 2 807,1 тис. грн. В
бухгалтерському обліку вони відображені за собівартістю, як довгострокові фінансові інвестиції.
Станом на 31.12.2015 року кількість та вартість акцій не змінилася. До підсумку балансу сума
включена за чистою реалізаційною вартістю.
У 2007 році Товариство придбало іменні інвестиційні сертифікати, емітентом яких є ТОВ «КУА
«Енергія-Капітал» (ЗНПІФ «Перший Капітал») в кількості 344 шт., номінальною вартістю 5 000
грн., на загальну суму 3 614 тис. грн.
У січні 2008 року Товариство придбано 41 іменний інвестиційний сертифікат на суму 484 тис.
грн. В бухгалтерському обліку вони були відображені як поточні фінансові інвестиції за
собівартістю. Станом на 01.01.2009 року ПАТ «Полтаваобленерго» мало в наявності 385 іменних
інвестиційних сертифікатів на загальну суму 4 098 тис. грн.
У січні 2009 року продано 10 іменних інвестиційних сертифікатів на суму 118 тис. грн. Станом
на 31.12.2009 року ПАТ «Полтаваобленерго» мало в наявності 375 шт. іменних інвестиційних
сертифікатів на загальну суму 3 980 тис. грн.
У квітні 2010 року згідно договору № 6/06КО/4/08Б від 22.12.2008р. зі змінами до договору від
23.11.2009р. ТОВ «Компанія з управління активами «Енергія - Капітал» купила іменні
інвестиційні сертифікати в кількості 31 шт. на суму 366 тис. грн. Станом на 31.12.2010 року ПАТ
«Полтаваобленерго» мало в наявності 344 іменні інвестиційні сертифікати на загальну суму 3 614
тис. грн. Станом на 31.12.2015 року кількість та вартість іменних інвестиційних сертифікатів не
змінилася.
У січні 2010 року ПАТ «Полтаваобленерго» придбало інвестиційні іменні сертифікати ПАТ КУА
«Київські інвестиційні проекти», Перший венчурний фонд «КІП» в кількості 5 700 шт. на суму 5
500 тис. грн. по договору № 1028-Д/2157 від 24.09.2009 року з ТОВ «Український енергетичний
капітал». Станом на 31.12.2010 року в бухгалтерському обліку ПАТ «Полтаваобленерго» вони
відображені за собівартістю, як поточні фінансові інвестиції.
Станом на 31.12.2015 року кількість та вартість іменних інвестиційних сертифікатів не
змінилася. До підсумку балансу сума включена за чистою реалізаційною вартістю з урахуванням
величини резерву сумнівного боргу.
5.9. Запаси.
2014 рік 2015 рік
Виробничі запаси, в т. ч.:46 779 72 631
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Сировина і матеріали 22 078 30 034
Паливо 8 479 29 303
Будівельні матеріали 186 169
Запасні частини 14 479 11 552
Малоцінні та швидкозношувані предмети 774 1 040
Тара і тарні матеріали 83 82
Транспортно-заготівельні витрати 700 451
Товари, в т. ч.: 157 251
Товари в їдальні 133 202
Товари інші 24 49
Всього запасів: 46 936 72 882

5.10. Дебіторська, інша заборгованість та інші оборотні активи.
2014 рік 2015 рік
Довгосрокова дебіторська заборгованість по позикам (працівникам)13 10
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, в т.ч. за наступними групами споживачів:
1 323 418 1 633 334
Споживачі електроенергії:
Житлово-комунальне господарство126 298 158 254
Населення 12 551 18 799
Промислові споживачі 2 737 280 605
Інші споживачі ел. Енергії 6 738 18 754
Державний та місцевий бюджет 2 809 625
Сільськогосподарські споживачі 374 336
Споживачі теплоенергії 908 052 762 694
Інші споживачі товарів, робіт, послуг 45 140 40 920
Споживачі за реактивну енергію 2 117 1 783
Енергоринок за електроенергію 216 602 350 564
Інша поточна дебіторська заборгованість 24 733 594
Мінус: резерв сумнівних боргів 141 063 163 573
Всього: 1 207 101 1 470 365
Інші оборотні активи, в т.ч.:
грошові документи 2 2
розрахунки з податку 8 850 45 528
розрахунки з податку на додану вартість
«Податкове зобов’язання» 38 493 53 065
Всього: 47 345 98 595
5.11. Капітал
Статутний капітал включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості
отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід.
Компанія визнає резервний фонд у складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту
підприємства.
Компанія нараховує дивіденди учасникам та визнає їх як зобов'язання на звітну дату тільки в
тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.
Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами акціонерів.
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.
Балансова вартість статутного капіталу розрахована з урахуванням МСФЗ 29 «Фінансова
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звітність в гіперінфляційній економіці», виходячи з кумулятивного коефіцієнту інфляції 4,217358
за червень 1995 року, та складає 232 967 тис. грн
Акціонерний капітал Компанії був зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку у 1995 році.
Розмір власного капіталу збільшився у 2015 році на 62 785 тис. грн.
Капітал у дооцінках та додатковий капітал.
Значну частину власного капіталу складає капітал у дооцінках, який на кінець 2015 року складає
204 788 тис. грн.
Даний капітал включає суми індексації балансової вартості основних засобів, які були проведені
згідно з урядовими рішеннями до 1997 року та індексації незавершенного будівництва
електричних мереж, а також суми дооцінки основних засобів, яка проведена в 2002 - 2011 роках.
В 2009 році проведена незалежна оцінка справедливої вартості, для цілей бухгалтерського обліку,
індивідуально визначеного майна ПАТ «Полтаваобленерго». Сума дооцінки склала 159 226 тис.
грн.
В 2007 році відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово –
комунального господарства України № 76 від 05 березня 2007 року проведена індексація об’єктів
житлового фонду станом на 01 січня 2007 року, сума дооцінки становить 231 тис. грн., сума
дооцінки зносу 111 тис. грн.
В 2008 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №
100 від 27 лютого 2008 року проведена індексація об’єктів житлового фонду станом на 01 січня
2008 року, сума дооцінки склала 240 тис. грн., сума дооцінки зносу 88 тис. грн.
В 2009 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №
133 від 31 березня 2009 року проведена індексація об’єктів житлового фонду станом на 01 січня
2009 року, в результаті чого сума дооцінки склала 318 тис. грн., сума дооцінки зносу 214 тис. грн.
Суми індексації включено до складу іншого додаткового капіталу.
В 2011 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №
24 від 15 лютого 2011 року проведена індексація об’єктів житлового фонду станом на 01 січня
2011 року, в результаті чого сума дооцінки склала 176 тис. грн., сума дооцінки зносу 124 тис. грн.
В 2012 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України № 186 від 03 травня 2012 року проведена індексація об’єктів
житлового фонду станом на 01 січня 2012 року, в результаті чого сума дооцінки склала 186 тис.
грн., сума дооцінки зносу 135 тис. грн.
В 2015 році відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України № 107 від 15 травня 2015 року проведена індексація об’єктів
житлового фонду станом на 01 січня 2015 року, в результаті чого сума дооцінки первісної
вартості склала 436 тис. грн., сума дооцінки зносу 341 тис. грн., відповідно сума дооцінки
залишкової вартості склала 95 тис. грн., що збільшило сукупний дохід Товариства за 2015 рік.
Відповідно до МСФЗ 16 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів
України від 27 квітня 2000 року N 92, сума амортизації дооцінок об'єктів основних засобів
включена до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках
на 20 118 тис. грн.
Таким чином в 2015 році капітал у дооцінках зменшено на 20 023 тис. грн.
Додатковий капітал у 2015 році зменшився на 1 371 тис. грн. і на кінець звітного року склав 14
614 тис. грн. Зміни в капіталі відбулися в наслідок наступних подій: амортизація безоплатно
отриманих необоротних активів склала 1 423 тис. грн., а безоплатно отримані необоротні активи
– 52 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 01.01.15 р. складав 660 694 тис. грн. В 2015 році відповідно
до МСФЗ 16 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27
квітня 2000 року N 92 до складу нерозподіленого прибутку включена сума амортизації дооцінок
основних фондів, проведеної в 2001 році з одночасним зменшенням додаткового капіталу. До
складу нерозподіленого прибутку в 2015 році зараховано 20 118 тис. грн., чистий прибуток в
2015 році складає 64 061 тис.грн.
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Таким чином нерозподілений прибуток підприємства станом на 31.12.15 р. становить 744 873
тис. грн.
Чистий прибуток.
Чистий прибуток за 2015 рік склав 64 061 тис. грн.
5.12. Забезпечення.
2014 рік 2015 рік
Поточні забезпечення 12 720 23 094
5.13. Аванси отримані та інші поточні зобов'язання.
2014 рік 2015 рік
Податки та інші обов’язкові платежі до сплати 7 489 146 460
Інші аванси, отримані від клієнтів 230 988 318 414
Зобов’язання за розрахунками з оплати праці 34 787 18 768
Зобов’язання зі страхування 16 691 8 983
Всього: 289 955 492 625
5.14. Кредиторська заборгованість.
2014 рік 2015 рік
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 367 086 1 311 448
Інша кредиторська заборгованість, в т. ч.: 3 984 3 951
з учасниками 3 984 3 951
Інші поточні зобов’язання, в т. ч.: 54 679 351 808
розрахунки з податку на додану вартість «Податковий кредит» 19 677 17 842
розрахунки з податку на додану вартість «Податкове зобов’язання» 14 903 26 195
інші поточні зобов’язання, в т. ч. : 20 099 307 771
векселі видані 10 000 10 000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання, в т. ч.: 10 632 8 934
векселі видані
зобов’язання з фінансової оренди кременчуцької ТЕЦ 10 632 8 934
Всього: 1 436 381 1 676 141
У 2015 році ПАТ «Полтаваобленерго» не використовувало в господарській діяльності позикові
кошти.
6. Фактичні та потенційні зобов’язання і операційні ризики.
Умови функціонування.
Незважаючи не 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
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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 29.09.2011р. №1789, строк дії ліцензії необмежений);
-з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (ліцензія серії АГ №578519, рішення
– постанова НКРЕ від 29.09.2011р. №1789, строк дії ліцензії необмежений);
-з виробництва електричної енергії (ліцензія серії АГ №500397, рішення – постанова НКРЕ від
19.05.2011р. №892, строк дії ліцензії необмежений);
-з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (ліцензія серії АД
№036402, рішення – постанова НКРЕ від 01.06.2012р. №709, строк дії ліцензії з 08.06.2012р. по
07.06.2017р.);
-з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими
мережами (ліцензія серії АГ №578252, рішення – постанова НКРЕ, від 19.05.2011р. №893, строк
дії ліцензії з 13.02.2008р. по 13.02.2013р.; ліцензія серії АД №041964, рішення – постанова
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від
01.02.2013р. №10, строк дії ліцензії з 14.02.2013р. по 13.02.2018р.);
-з постачання теплової енергії (ліцензія серії АГ №578253, рішення – постанова НКРЕ, від
19.05.2011р. №893, строк дії ліцензії з 13.02.2008р. по 13.02.2013р.; ліцензія серії АД №041965,
рішення – постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, від 01.02.2013р. №10, строк дії ліцензії з 14.02.2013р. по 13.02.2018р.);
-з надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом
(ліцензія серії АД №077021, рішення Міністерства транспорту та зв’язку України, від
09.10.2012р. №252, строк дії ліцензії необмежений);
-з господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (ліцензія серії АГ
№577046, рішення – наказ Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
Полтавській області Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від
27.05.2011р. №115-ОД, строк дії ліцензії з 27.05.2011р. по 27.05.2016р.);
-з придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (ліцензія серії АВ №582770, рішення
Державного комітету України з питань контролю за наркотиками, від 20.05.2011р. №41, строк дії
ліцензії з 20.05.2011р. по 11.12.2013р.; ліцензія серії АЕ №273255, рішення Державної служби
України з контролю за наркотиками, від 28.11.2013р. №324, строк дії ліцензії з 28.11.2013р. по
28.11.2018р.).
8. Розкриття інформації про пов’язані сторони.
При наявності господарських взаємовідносин з контрагентами, які мають ознаки пов'язаних осіб,
Товариство керується МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони».
Загальна сума компенсації провідному управлінському персоналу ПАТ «Полтаваобленерго» за
2015 рік складає 10 656 193,19 грн. Ця сума складається з короткострокових виплат працівникам
(заробітної плати). Виплата інших видів компенсації, що наведені у п.17 МСБО 24 «Розкриття
інформації про пов'язані сторони» за 2015 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
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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’язана 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 МСБО 10 «Події після звітного періоду».

Голова Правління

Є. Ю. Засіменко

Фінансовий директор

С. І. Мартинюк

Головний бухгалтер

Н. В. Дубініна
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