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 правлiння
Сафронов Iгор Миколайович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.

24.07.2015
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05396638
4. Місцезнаходження
73000, м. Херсон, Пестеля,5
5. Міжміський код, телефон та факс
/0552/48-03-19 22-61-73

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
24.07.2015
Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці
www.ksoe.com.ua
24.07.2015
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
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 посадових осіб емітента
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. 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 емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X
X
X
X
X
X

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. 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)
19. Примітки:
У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Протягом II кварталу 2015 року, облiгацiї та
iншi цiннi папери компанiя не випускала.
Товариство звiтує про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, застосовуючи прямий метод, згiдно
з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових
виплат грошових коштiв.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної
реєстрації
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв)
статутного капіталу, що
передано до статутного
капіталу державного
(національного) акціонерного
товариства та/або холдингової
компанії

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ
"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
А01 №722739
22.01.1999
Херсонська
44723760.00
0

0

8. Середня кількість
працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із
зазначенням найменування
виду діяльності та коду за
КВЕД

2588
35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.12 Передача електроенергiї,
35.14 Торгiвля електроенергiєю

Вiдповiдно до Статуту, Товариством утворено наступнi органи: I.
Загальнi збори акцiонерiв; II. Наглядова рада у складi: 1.Спектор
Михайло Йосипович – Голова Наглядової ради; 2.Компанiя VS
Energy International N.V. - Заступник Голови Наглядової ради, в особi
Судака Iгоря Олександровича; 3.Соловйов Юрiй Юрiйович – член
Наглядової ради , Секретар Наглядової ради; 4.Луценко Iван
Васильович – член Наглядової ради; 5.ТОВ „ВС Енерджi Iнтернешнл
Україна” - член Наглядової ради, в особi Котченко Олександр
10. Органи управління
Онуфрiйович; 6.Куєвда Микола Валерiйович - член Наглядової ради;
підприємства
7.Колесник Олег Миколайович - член Наглядової ради. III. Правлiння
у складi: 1.Сафронов Iгор Миколайович – Голова правлiння;
2.Юрченко Юрiй Вiкторович – член правлiння, комерцiйний
директор; 3.Тiнiченко Андрiй Миколайович – члена правлiння,
виконавчий директор; 4.Софянiк Iрина Павлiвна - член правлiння,
фiнансовий директор; 5.Гетманов Володимир Анатолiйович – член
правлiння, технiчний директор; 6.Кузьменко Юрiй Петрович – член
правлiння,директор з питань безпеки ; 7.Резнiк Анатолiй Павлович –
член правлiння, начальник фiнансового вiддiлу.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
ПАТ "Державний ощадний
емітента за поточним рахунком у національній валюті
банк України"
2) МФО банку
352457
3) поточний рахунок
26008302852
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
ПАТ "Державний ощадний
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
банк України"
5) МФО банку
352457
6) поточний рахунок
26004300012632
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види
діяльності
Дата
Номер
Дата
закінчення дії
Вид діяльності
ліцензії
Державний орган, що видав
видачі
ліцензії
(дозволу)
(дозволу)
1
2
3
4
5
Постачання
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ
електричної енергiї за АГ
РЕГУЛЮВАННЯ
19.09.1996
Необмежена
регульованим
№500321
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
тарифом
(НКРЕ)
Опис
Лiцензiя безстрокова
Передача електричної
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ
енергiї мiсцевими
АГ №
РЕГУЛЮВАННЯ
(локальними)
19.09.1996
Необмежена
500320
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
електричними
(НКРЕ)
мережами
Опис
Лiцензiя безстрокова
Господарська
АВ №
26.04.2010 IНСПЕКЦIЯ ДЕРЖАВНОГО
26.04.2015
дiяльнiсть, пов"язана 513340
АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНОГО

iз створенням
КОНТРОЛЮ У ХЕРСОНСЬКIЙ
об"єктiв архiтектури
ОБЛАСТI
Опис
Товариством планується подовжувати дiю лiцензiї
ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПР. ДЕРЖ.
Експлуатацiя
СЛУЖБИ ГIРНИЧНОГО НАГЛЯДУ
устатковання
№13.13.65 18.01.2013
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
пiдвищеної небезпеки
УКРАЇНИ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛ.
Опис
Товариством планується подовжувати дiю дозвiлу
ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПР. ДЕРЖ.
Експлуатацiя
№
СЛУЖБИ ГIРНИЧНОГО НАГЛЯДУ
устатковання
18.01.2013
13/1.13.65
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
пiдвищеної небезпеки
УКРАЇНИ У ХЕРСОНСЬКIЙ ОБЛ.
Опис
Товариством планується подовжувати дiю дозвiлу

18.01.2018

18.01.2018

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"С.ЕНЕРДЖIХЕРСОН"

2. ОрганізаційноТовариство з обмеженою відповідальністю
правова форма
3. Код за ЄДРПОУ 38269586
4. Місцезнаходження м.Херсон, вул. Пестеля,5
15.06.2012 року Наглядовою радою товариства (Протокол № 16 ) прийнято
рiшення:
- про створення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «С. Енерджi –
Херсон» (далi – ТОВ «С. Енерджi – Херсон»), шляхом внесення до Статутного
капiталу грошових коштiв в сумi 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00
копiйок), що буде становити 100 вiдсоткiв Статутного капiталу ТОВ «С.
Енерджi – Херсон» за наступною адресою: Україна, 73000, м. Херсон, вул.
5. Опис
Пестеля, 5.
- Уповноважити Голову Правлiння Товариства або уповноважену ним особу,
взяти участь в Установчих зборах ТОВ «С. Енерджi – Херсон», якi вiдбудуться
20.06.2012 р., самостiйно приймати рiшення з будь-яких питань порядку
денного та пiдписати протокол цих зборiв.
- Затвердити проект Статуту ТОВ «С. Енерджi – Херсон» та уповноважити
Голову Правлiння, або уповноважену ним особу, пiдписати Статут товариства.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування

Голова Наглядової ради
Cпектор Михайло Йосипович

000
1964
Вища
22
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду Голови

підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".
Голова Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про
Наглядову раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує
винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї
Голови Наглядової ради згiдно умов договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Положенням про посадових
осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа обiймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ЕК
"Херсонобленерго", вул. Пестеля, 5, м.Херсон, 73000.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Заступник Голови Наглядової ради
VS Energy International N.V.

000
0
0
0
Представник вiд юридичної особи дiє на пiдставi Довiреностi виданої
акцiонером. Отримує винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься
до компетенцiї члена Наглядової ради згiдно умов договору,
укладеного з Головою правлiння Товариства, який передбачений
Положенням про посадових осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".
Член Наглядової ради
Соловйов Юрiй Юрiйович

000
1959
Вища
37
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду члена
Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".
Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову
раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує винагороду
за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової
ради згiдно умов договору, укладеного з Головою правлiння

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

Товариства, який передбачений Положенням про посадових осiб ПАТ
"ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа обiймає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ЕК
"Херсонобленерго", вул. Пестеля, 5, м.Херсон, 73000.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради
Луценко Iван Васильович

000
1954
Вища
41
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: начальник вiддiлу технiчного аудиту департаменту технiчної
полiтики, в.о. директора департаменту технiчної полiтики; директор
департаменту технiчної полiтики ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна».
Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову
раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує винагороду
за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової
ради згiдно умов договору, укладеного з Головою правлiння
Товариства, який передбачений Положенням про посадових осiб ПАТ
"ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа обiймає посаду директора департаменту технiчної
полiтики ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул.
Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна"

000
0
0
0
Представник вiд юридичної особи дiє на пiдставi Довiреностi виданої
акцiонером. Отримує винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

до компетенцiї члена Наглядової ради згiдно умов договору,
укладеного з Головою правлiння Товариства, який передбачений
Положенням про посадових осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".
Член Наглядової ради
Куєвда Микола Валерiйович

000
1963
Вища
27
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
Старшого Вiце-Президента ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна».
Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову
раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує винагороду
за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової
ради згiдно умов договору, укладеного з Головою правлiння
Товариства, який передбачений Положенням про посадових осiб ПАТ
"ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа обiймає посаду Старшого Вiце-Президента ТОВ "ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська,
буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради
Колесник Олег Миколайович

000
1956
Вища
38
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
заступника Генерального директора з фiнансового iнвестування ПАТ
"Українська iновацiйно-фiнансова компанiя".
Член Наглядової ради дiє згiдно Статуту та Положення про Наглядову
раду ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує винагороду
за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена Наглядової
ради згiдно умов договору, укладеного з Головою правлiння
Товариства, який передбачений Положенням про посадових осiб ПАТ
"ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має.

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

Посадова особа обiймає посаду заступника Генерального директора з
фiнансового iнвестування ПАТ "Українська iновацiйно-фiнансова
компанiя", вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А, м. Київ, 04212.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Голова правлiння
Сафронов Iгор Миколайович

000
1974
Вища
18
ВАТ "ЕК"Херсонобленерго", в.о.Голови правлiння- генерального
директора.
Голова правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будьяких iнших пiдприємствах. Голова правлiння отримує винагороду
згiдно контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником
Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член правлiння
Юрченко Юрiй Вiкторович

000
1966
Вища
29
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", директор з енергозбуту
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будьяких iнших пiдприємствах. Член правлiння отримує винагороду згiдно
контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови
Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член правлiння

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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

Тiнiченко Андрiй Миколайович

000
1978
Вища
13
ПАТ"Кiровоградобленерго", заступник виконавчого директора
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго". Посадова особа обiймає посаду директора ТОВ
"С.Енерджi-Херсон" що знаходиться за адресою: 73000, м. Херсон,
вул. Пестеля,5. Член правлiння отримує винагороду згiдно контракту,
укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови
Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член правлiння
Кузьменко Юрiй Петрович

000
1955
Вища
41
Служба в УМВС України в Херсонськiй областi.
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будьяких iнших пiдприємствах. Член правлiння отримує винагороду згiдно
контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови
Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член правлiння

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Гетманов Володимир Анатолiйович
найменування юридичної
особи

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

000
1971
Вища
20
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", перший заступник технiчного директора
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будьяких iнших пiдприємствах. Член правлiння отримує винагороду згiдно
контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови
Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член правлiння
Софянiк Iрина Павлiвна

000
1972
Вища
25
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго", Головний бухгалтер
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будьяких iнших пiдприємствах.Член правлiння отримує винагороду згiдно
контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови
Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член правлiння

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Резнiк Анатолiй Павлович
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
000
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1953
Вища
41
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", начальник вiддiлу тарифної полiтики
Член правлiння дiє згiдно Статуту, Положення про Правлiння та
Положення про посадових осiб органiв управлiння ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає нiяких посад на будьяких iнших пiдприємствах. Член правлiння отримує винагороду згiдно
контракту, укладеного вiд iменi Наглядової ради з заступником Голови
Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член ревiзiйної комiсiї
Сулiма Iнна Георгiєвна

000
1966
Вища
31
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
начальника вiддiлу тендерного супроводження i аналiзу цiн в
економiчному депортаментi ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна».
Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує
винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена
Ревiзiйної комiсiї згiдно умов договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Положенням про посадових
осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа обiймає посаду начальника вiддiлу тендерного
супроводження i аналiзу цiн в економiчному депортаментi ТОВ "ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська,
буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Кудiнова Олена Вiкторiвна
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
000
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
1977

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

Вища
19
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: 2009-2013 ДП «Енергоринок», економiст 1 категорiї вiддiлу
звiтностi та аналiзу розрахункiв за електроенергiю, 2011-2013 ДП
«Енергоринок», економiст 1 категорiї вiддiлу платiжних операцiй
департаменту економiки та фiнансiв 2013-2014 ТОВ«ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна», фахiвець планово-економiчного вiддiлу
економiчного департаменту
Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує
винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена
Ревiзiйної комiсiї згiдно умов договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Положенням про посадових
осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа обiймає посаду фахiвця планово-економiчного вiддiлу
економiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна",
бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Ревiзiйної комiсiї
Антонова Наталiя Анатолiївна

000
1970
Вища
26
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
Головного бухгалтера ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна».
Голова Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про
Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Посадова особа
отримує винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до
компетенцiї Члена Ревiзiйної комiсiї згiдно умов цивiльно-правового
договору, укладеного з Головою правлiння Товариства, який
передбачений Положенням про посадових осiб ПАТ "ЕК
"Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має.
Посадова особа обiймає посаду Головного бухгалтера ТОВ "ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул. Т.Шевченка/вул.Пушкiнська,
буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Вакулiч Тетяна Олександрiвна
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної

особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
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
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1980
Вища
15
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: 2009 - 2011 фахiвець iз зв’язкiв з громадськiстю та пресою, з
2011 провiдний фахiвець вiддiлу по роботi з персоналомТОВ «ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна».
Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує
винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена
Ревiзiйної комiсiї згiдно умов договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Положенням про посадових
осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа обiймає посаду провiдного фахiвця вiддiлу по роботi з
персоналом ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул.
Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї
Ахадов Аледдiн Ханвердi огли

1963
Вища
32
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду
головного фахiвця управлiння економiчної безпеки ТОВ «ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна».
Член Ревiзiйної комiсiї дiє згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю ПАТ "ЕК "Херсонобленерго".Посадова особа отримує
винагороду за виконання роботи, яка вiдноситься до компетенцiї Члена
Ревiзiйної комiсiї згiдно умов договору, укладеного з Головою
правлiння Товариства, який передбачений Положенням про посадових
осiб ПАТ "ЕК "Херсонобленерго". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа обiймає посаду головного фахiвця управлiння
економiчної безпеки ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", бул.
Т.Шевченка/вул.Пушкiнська, буд.5-7/29, м.Київ, 01001.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.i
Виконуюча обов"язки головного бухгалтера

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Зубенко Ольга Петрiвна
найменування юридичної
особи

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1966
Вища
26
Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: З 2008 - 2014 роки займала посаду Головного бухгалтера ТОВ
Новокаховський електромеханiчний завод”, з сiчня 2015 рокузаступник головного бухгалтера ПАТ ”ЕК ”Херсонобленерго”, з квiтня
2015 року покладено обов"язки головного бухгалтера ПАТ ” ЕК
”Херсонобленерго”.
Посадова особа дiяла згiдно Наказу № 417 вiд 21.07.2014 року та
Наказу № 836 вiд 31.12.2014 року "Про розподiл обов"язкiв мiж
керiвниками ПАТ "ЕК"Херсонобленерго". Посадова особа не обiймає
нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА
КОМПАНIЯ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
31810610
01033 УКРАЇНА Київська Голосiївський м. Київ Саксаганського,36-В
АЕ№263431
01.10.2013
/044/494-43-73 494-43-73
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Надання депозитарних послуг згiдно договору №02-2010/Е вiд
03.08.2010р.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА
МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА"
Акціонерне товариство
20064500
01033 Україна Київська Голосiївський м. Київ Саксаганського,36-В
АВ№581146
05.04.2011
/044/ 490-57-86 490-57-86

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку- дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку
Договiр про внесення ЦП до бiржового реєстру № 29257 вiд
25.04.2012р.;
Надання послуг вiдповiдно договору №42244 вiд 18.06.2014р..
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
Акціонерне товариство
26410155
м.Київ, пр-т. Московський , 6
АЕ№263357
24.09.2013
/044/ 428-61-28 428-61-28
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Депозитарнi послуги згiдно договору № 003033-Д/04760 вiд
23.10.2006р.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ"ПРОВIДНА"
Приватне акціонерне товариство
23510137
м. Київ, бульвар Шевченка,37/122
АВ№594446
20.01.2012
/044/492-18-18 492-18-18
Послуги iз страхування
Пслуги зi страхування: обов’язкове страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв та
страхування КАСКО згiдно договорiв.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Акціонерне товариство
30370711
м. Київ, вул.Нижнiй Вал,17/8
Закон.про депоз.сист

/044/377-70-16 591-04-04
Управлiння фiнансовими ринками

9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

Депозитарнi послуги згiдно договору № ОВ-1159/40192 вiд 31.10.2013р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ"ДК-УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою відповідальністю
32409677
м. Львiв, Личакiвська,47, кв.3
3150
27.02.2001
/0322/988540 988540
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Аудиторськi послуги згiдно договору.

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер Найменув
Дата свідоцт
ання
Міжнародни
реєстр ва про органу,
й
ації реєстра
що
ідентифікац
випуск цію зареєстру
ійний номер
у
випуск
вав
у
випуск
1

Тип
цінного
паперу

2

Частка
Загальн
у
Номінал
Форма
Кількі
а
статутн
ьна
існування
сть номінал ому
вартість
та форма
акцій
ьна капіталі
акцій
випуску
(штук) вартіст
(у
(грн.)
ь (грн.) відсотк
ах)
6
7
8
9
10

3
4
5
Державна
Акція
комiсiя з
проста
Бездокумен
02.07.2
цiнних
UA40000749
178895 4472376
485/1/10
бездокумен тарні
0.25
100
010
паперiв та 42
040
0.00
тарна
іменні
фондового
іменна
ринку
Протягом II кварталу 2015 року, рiшень щодо додаткового випуску акцiй ПАТ "ЕК
"Херсонобленерго" не приймалось. У груднi 2008 року, на пiдставi заяви товариства,
Опис
Протоколом № 207 Засiданням Котирувальної комiсiї Київської мiжнародної
фондової бiржi було ухвалено рiшення про внесення до 2-го рiвня лiстингу простi
iменнi акцiї ВАТ "ЕК "Херсонобленерго".

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Кредити банку
X
у тому числі(за кожним кредитом):
кредит
02.02.2011
кредит
01.08.2014

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Дата
погашення

577923

X

X

210154
367769

11
11

01.06.2015
28.07.2017

Зобов'язання за цінними
X
0
X
X
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним X
0
X
X
випуском):
за сертифікатами ФОН (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами
(у тому числі за похідними
X
0
X
X
цінними паперами)(за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним X
0
X
X
видом):
Податкові зобов'язання
X
10113
X
X
Фінансова допомога на
X
0
X
X
зворотній основі
Інші зобов'язання
X
317092
X
X
Усього зобов'язань
X
905128
X
X
Протягом II кварталу 2015 року, iнших зобов"язань, окрiм зазначених
Опис:
Товариство не має.
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції
у
у
у
у відсотках
у
у відсотках
Основні види натуральній
натуральній
№ з/п
грошовій до всієї
грошовій
до всієї
продукції*
формі
формі
формі виробленої
формі реалізованої
(фізична од.
(фізична од.
(тис.грн.) продукції
(тис. грн.) продукції
вим.**)
вим.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Передача
1
електроенергiї
512.294
54372
81.71
0
0
0
(млн.кВт.-рiк)
Постачання
2
електроенергiї
564,469
12170
18.29
511.293
542870
100
(млн. кВт.-рiк)
3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
Відсоток від
загальної
№
собівартості
Склад витрат*
з/п
реалізованої
продукції (у
відсотках)
1

2

3

1

Собiвартiсть купованої електроенергiї

76.77

2

Сировина i допомiжнi матерiали

2.33

3

Паливо

1.31

4

Витрати ел/енергiї на господарчi потреби

0.82

5

Витрати на оплату працi

8.72

6

Вiдрахування на соцiальнi заходи

3.26

7

Амортизацiя

6.27

8

Iншi витрати

0.30

9

Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг

0.16

10

Собiвартiсть реалiзованих товарiв

0.04

11

Послуги виробничого характеру

0.02
КОДИ

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

Територія
Організаційноправова форма
господарювання
Вид економічної
діяльності
Середня кількість
2588
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

05396638

за КОАТУУ

6510136900

за КОПФГ

230

за КВЕД

35.13

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2015 р.

Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

379
9851
-9472
24573
1001650
6577199

561
10235
-9674
19620
985588
6592486

1000
1001
1002
1005
1010
1011

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
5
0
0
0
0
0
0

знос
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
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
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
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
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

1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

-5575549
0
0
0
0
0
0

-5606898
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

20902
3585
6219
0
0

20902
3575
6219
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

0

1090
1095

0

0

0

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

28698
27168
1062
0
468
0
0
0

42444
40646
1331
0
467
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

100296

118478

0

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

16099
23517
19361
0
0
66871
0
18854
7
18847
94
0

25515
19321
19321
0
0
93486
0
44106
7
44099
246
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1181

0

0

0

1182

0

0

0

1183
1184
1190
1195

0
0
26518
280947

0
0
27410
371006

0
0
0

1057308

1036465

0

0

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

Пасив

1200

0

0

0

1300

1338255

1407471

0

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

На початок
звітного
періоду

Код
рядка

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
Внески до незареєстрованого статутного
1401
капіталу
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий
1420
збиток)
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Інші резерви
1435
Усього за розділом I
1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Довгострокові забезпечення витрат
1521
персоналу
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви, у тому числі:
1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на
1531
початок звітного періоду)
резерв збитків або резерв належних виплат;
1532
(на початок звітного періоду)
резерв незароблених премій; (на початок
1533
звітного періоду)
інші страхові резерви; (на початок звітного
1534
періоду)
Інвестиційні контракти;
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
Усього за розділом II
1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605

44724

44724

0

0

0

0

1008118
16568
0
0
6146

1006510
16568
0
0
6146

0
0
0
0
0

-532299

-571605

0

(0)
(0)
0

(0)
(0)
0

(0)
(0)
0

543257

502343

0

0
0
275950
96851
0

0
0
367769
96851
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

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

372801
182509
0

464620
210154
0

0
0
0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
за розрахунками з бюджетом
за у тому числі з податку на прибуток
за розрахунками зі страхування
за розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами
за розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду
Баланс

1610

27521

13665

0

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665

37414
1348
0
3116
6542
116901
31277
0
0
5859
0

7186
10113
0
3663
6893
134464
31274
0
0
5972
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1670

0

0

0

1690
1695

9710
422197

17124
440508

0
0

1700

0

0

0

1800

0

0

0

1900

1338255

1407471

0

Вiдповiдно до Закону України „Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.99р. №996-XIV з
2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають
фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами
Примітки
фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена центральною
бухгалтерiєю ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» вiдповiдно до
норм чинного законодавства.
Керівник
Сафронов Iгор Миколайович
Головний бухгалтер
Зубенко Ольга Петрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
Підприємство
ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА за ЄДРПОУ
05396638
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,

Код
рядка
2000

За звітний період
856709

За аналогічний
період
попереднього року
683350

робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010
Премії підписані, валова сума
2011
Премії, передані у перестрахування
2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві
2014
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
2050
робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток
2090
збиток
2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах
2105
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
2110
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
2112
резервах
Інші операційні доходи
2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
2121
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
2122
і сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
2130
Витрати на збут
2150
Інші операційні витрати
2180
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
2181
за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних
2182
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
2190
прибуток
збиток
2195
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
2275
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

( -725592 )

( -606409 )

(0)

(0)

131117
(0)

76941
(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

64481

2743

0

0

0

0

( -21255 )
(0)
( -187519 )

( -20280 )
(0)
( -94752 )

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

( -13176 )
0
69
1894
0
( -28598 )
(0)
( -1103 )

( -35348 )
0
1312
16512
0
( -13737 )
(0)
( -8882 )

0

0

0
( -40914 )
0

64909
( -40143 )
0

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2350
2355

0
( -40914 )

0
( -40143 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
рядка

Стаття

Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
2500 27826
Витрати на оплату праці
2505 25619
Відрахування на соціальні заходи 2510 27295
Амортизація
2515 46544
Інші операційні витрати
2520 200477
Разом
2550
377761

0
0
0

За аналогічний
період
попереднього року
0
0
0

0

0

0

0

За звітний період

0
0

0
0
-40914

0
-40143

25312
75255
27014
43974
107816
279371

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
2600
178895040
Скоригована середньорічна кількість простих
2605
178895040
акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
-0.23
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
2615
-0.23
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
Примітки

0

178895040
178895040
-0.22
-0.22
0

Фiнансовi результати Товариства за звiтний
перiод вiдображено згiдно вимог П(С)БО № 3
"Звiт про фiнансовi результати" (Звiт про
сукупний дохiд) i побудованi на реальних
даних бухгалтерського облiку, який ведеться
у вiдповiдностi до прийнятих на даний час
П(С)БО, обраної та впровадженої облiкованої
полiтики пiдприємства.
Фiнансова звiтнiсть представлена в
Українськiй гривнi, що є функцiональною
валютою Компанiї. Вся фiнансова
iнформацiя, що представлена в Українських
гривнях, округляється до найближчої тисячi.
Операцiї в iнших валютах розглядаються як
операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в

iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у
функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на
дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i
зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi,
перераховуються у функцiональну валюту за
обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi
курсовi рiзницi вiдображаються в звiтi про
фiнансовi результати за перiод.
Керівник
Головний бухгалтер

Сафронов Iгор Миколайович
Зубенко Ольга Петрiвна
КОДИ

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

05396638

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2015 р.

Стаття

Код
рядка

1
2
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками коштів
3025
на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів,
3035
пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторських
3045
винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110

За аналогічний
За звітний період
період
попереднього року
3
4

676618
0
0
0
0
0
0

548264
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361920

283083

( -703901 )
( -61596 )
( -30326 )

( -562890 )
( -62644 )
( -30686 )

Зобов'язань з податків і зборів
3115
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
3116
прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
3117
додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
3118
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
3140
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього
3235
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
3280
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
3365
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370

( -47047 )

( -42247 )

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

(0)

(0)

(0)
( -83355 )
112313

(0)
( -72154 )
60726

0

0

87

10

69

1312

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

(0)

(0)

( -38672 )
(0)
(0)

( -32608 )
(0)
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
-38516

-31286

0

0

77668

147126

0

0

0

0

(0)

(0)

102491
(3)
( -23400 )

147126
( 30 )
( -12723 )

(0)

(0)

(0)

(0)

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

3375

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)

(0)
(0)
-48226
25571

18854
-319
44106

-12753
16687
24875
-443
41119

Примітки
Керівник
Сафронов Iгор Миколайович
Головний бухгалтер Зубенко Ольга Петрiвна
КОДИ

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

05396638

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

надходження
1
2
3
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до
3500
0
оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних
3505
0
активів
збільшення (зменшення)
3510
0
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових
3515
0
різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та 3520
0
інших негрошових операцій
Прибуток (збиток) від участі
3521
0
в капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
3522
0
вартістю, та дохід (витрати)
від первісного визнання

видаток
4

За аналогічний період
попереднього року
надходження
видаток
5
6

0

0

0

X

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від
реалізації необоротних
активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових
інвестицій
Зменшення (відновлення)
корисності необоротних
активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення)
оборотних активів
Збільшення (зменшення)
запасів
Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості
за продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення)
іншої поточної дебіторської
заборгованості
Зменшення (збільшення)
витрат майбутніх періодів
Зменшення (збільшення)
інших оборотних активів
Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань
Грошові кошти від
операційної діяльності
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення)
доходів майбутніх періодів
Збільшення (зменшення)
інших поточних зобов’язань
Сплачений податок на

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

X

0

X

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3580

X

0

X

0

прибуток
Сплачені відсотки
3585
X
Чистий рух коштів від
3195
0
операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
0
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
0
Надходження від отриманих:
3215
0
відсотків
дивідендів
3220
0
Надходження від деривативів 3225
0
Надходження від погашення
3230
0
позик
Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та 3235
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
Витрачання на придбання:
3255
X
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
X
Виплати за деривативами
3270
X
Витрачання на надання позик 3275
X
Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та 3280
X
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
X
Чистий рух коштів від
3295
0
інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
0
Власного капіталу
Отримання позик
3305
0
Надходження від продажу
частки в дочірньому
3310
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
Витрачання на:
3345
X
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
X
Сплату дивідендів
3355
X
Витрачання на сплату
3360
X
відсотків
Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової 3365
X
оренди
Витрачання на придбання
частки в дочірньому
3370
X
підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у 3375
X
дочірніх підприємствах

0

X
0

0
0

0

X

0

X

X

0

X

X

0

X

X
X

0
0

X
X

X

0

X

X

0

X

X

0

X

0

X

(0)

0
0
0

X
X
X

0
0
0

0

X

0

0

X

0

0

0

0

X

0

X

X

0

X

X

0

X

X

0

X

0

X

0

0
0

X
X

0
0

0

X

0

0

X

0

0

X

0

0

X

0

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

3390

X

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

X

0

X

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0

Примітки

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

КОДИ

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

05396638

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2015 р.

Стаття

Нерозподіле
Капіта
Код
Додатков Резервн
ний
Неоплаче Вилучен
Зареєстрова л у
Всьо
рядк
ий
ий
прибуток
ний
ий
ний капітал дооцінк
го
а
капітал капітал (непокрити капітал капітал
ах
й збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Залишок на
початок
4000
року
Коригування
:
Зміна
4005 0
облікової
політики
Виправлення
4010 0
помилок
Інші зміни
4090 0
Скоригован
ий залишок
4095
на початок
року
Чистий
4100
прибуток

44724

1008118

16568

6146

-525601

0

0

54995
5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6698

0

0

-6698

0

0

0

0

0

0

0

44724

1008118

16568

6146

-532299

0

0

0

0

0

0

-40914

0

0

54325
7
40914

(збиток) за
звітний
період
Інший
сукупний
дохід за
4110
звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
4111
необоротних
активів
Дооцінка
(уцінка)
4112
фінансових
інструментів
Накопичені
курсові
4113
різниці
Частка
іншого
сукупного
доходу
4114
асоційовани
х і спільних
підприємств
Інший
сукупний
4116
дохід
Розподіл
прибутку:
Виплати
4200 0
власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
4205 0
зареєстровано
го капіталу
Відрахування
до резервного 4210 0
капіталу
Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
4215 0
відповідно до
законодавств
а
Сума чистого
прибутку на
створення
4220 0
спеціальних
(цільових)
фондів

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

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

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

Сума чистого
прибутку на
4225 0
матеріальне
заохочення
Внески
учасників:
4240 0
Внески до
капіталу
Погашення
заборгованос 4245 0
ті з капіталу
Вилучення
капіталу:
4260 0
Викуп акцій
(часток)
Перепродаж
викуплених 4265 0
акцій (часток)
Анулювання
викуплених 4270 0
акцій (часток)
Вилучення
частки в
4275 0
капіталі
Зменшення
номінальної 4280 0
вартості акцій
Інші зміни в
4290 0
капіталі
Придбання
(продаж)
неконтрольов
4291 0
аної частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
4295
капіталі
Залишок на
4300
кінець року

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

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

-1608

0

0

1608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1608

0

0

-39306

0

0

44724

1006510

16568

6146

-571605

0

0

40914
50234
3

Примітки
Керівник
Сафронов Iгор Миколайович
Головний бухгалтер Зубенко Ольга Петрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності
Текст приміток
ПАТ „ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ” ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО”
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 1 квартал 2015 р.
ИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI

Компанiя "Херсонобленерго" ("Херсонобленерго" або "Компанiя") є українським акцiонерним
товариством. Спочатку, Компанiя була створена як державне пiдприємство i стала вiдкритим
акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства України згiдно з Указом Президента України
№ 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" вiд 4 квiтня 1995
року i з Наказом № 140 Мiнiстерства енергетики i електрифiкацiї України вiд 1 серпня 1995 року. В
рамках програми приватизацiї в Українi Компанiя була приватизована 12 лютого 1997 згiдно з
Наказом № 7 - ДП Фонду державного майна України як Державна акцiонерна Енергопостачальна
компанiя.29 грудня 1998 у зв'язку зi змiною назви Компанiя була перереєстрована як Вiдкрите
акцiонерне товариство «Херсонобленерго» згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. У травнi
2001 року Фонд державного майна України провiв тендер iз продажу контрольного пакета акцiй
Компанiї. В результатi тендеру основним акцiонером Компанiї став приватний iнвестор.
17 березня 2011 р. Компанiя була перереєстрована як Публiчне Акцiонерне Товариство
«Енергопостачальна компанiя« Херсонобленерго » згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Основною дiяльнiстю Компанiї є передача та постачання електроенергiї фiзичним та юридичним
особам в Херсонськiй областi, Україна.
Компанiя отримала лiцензiї Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України («НКРЕ»)
на постачання електричної енергiї за регульованим тарифом та передачу електричної енергiї
мiсцевими (локальними) електричними мережами. Цi лiцензiї виданi на необмежений термiн.
Середня кiлькiсть працiвникiв пiдприємства протягом звiтного перiоду склала 2632 осiб.
Юридична адреса Компанiї: Україна, м. Херсон, вул. Пестеля, 5.
2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Вiдповiдно до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд
16.07.99 р. № 996-XIV, з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена центральною бухгалтерiєю ПАТ ЕК „Херсонобленерго”
вiдповiдно до норм чинного законодавства iз застосуванням вимог МСФЗ.
Функцiональна валюта та валюта звiтностi
Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї.
Вся фiнансова iнформацiя, представлена в Українських гривнях, округляється до найближчої тисячi,
якщо не вказано iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi
спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну
валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються в звiтi про
фiнансовi результати за перiод.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї
На дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному зi
свiтовою економiчною кризою та економiчною кризою в Українi. Полiпшення економiчної ситуацiї в
Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що
здiйснюються урядом України, та ряду зовнiшнiх факторiв.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
У Компанiї є ряд оцiнок i припущень щодо майбутньої дiяльностi. Данi оцiнки i припущення
безперервно оцiнюються на пiдставi минулого досвiду та iнших факторiв, включаючи такi
очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються розумними в обставинах, що склалися. В майбутньому,
фактичнi подiї можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок i припущень. Нижче наведено тi оцiнки i
припущення, якi пов'язанi з високим ризиком значних коригувань балансової вартостi активiв та
зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
• Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв. Знос або амортизацiя
на нематерiальнi активи та основнi засоби, нараховується протягом термiну їх корисного
використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того перiоду,
протягом якого актив буде приносити прибуток. Цi термiни перiодично переглядаються на предмет
подальшої вiдповiдностi.
• Судовi розгляди. Вiдповiдно до МСФЗ, Компанiя визнає резерв тiльки в разi iснування поточного

зобов'язання (юридичного чи того, що випливає з практики), що виникло в результатi минулої подiї;
вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього зобов'язання, є ймовiрним i
отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли данi вимоги не дотримуються,
iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi.
Реалiзацiя будь-якого непередбаченого зобов'язання, яка не була в поточний момент визнана або
розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансове становище Компанiї.
Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ, вимагає вiд керiвництва
Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає
невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям в судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб оцiнити
потребу в резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до уваги при
прийняттi рiшення про формування резерву - характер судового процесу, вимоги або оцiнки, судовий
порядок i потенцiйний рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, в якiй вiдбувається судовий процес, вимога
або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг протягом пiсля дати складання
фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з
подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр
вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку.
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалась до всiх перiодiв, поданих у данiй
фiнансовiй звiтностi.
Основнi засоби
Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх:
- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi
послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
- використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.
Матерiальнi об'єкти, термiн служби яких бiльше одного перiоду (року) та їх вартiсть перевищує 2500
гривень, включають до складу необоротних активiв.
Пiсля визнання активами основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням
подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка основних засобiв проводиться в разi, якщо їх балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд
справедливої вартостi.
Збiльшення вартостi основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про змiни у власному
капiталi як резерв на переоцiнку, за винятком випадкiв, коли це збiльшення покриває ранiше визнане
у звiтi про прибутки та збитки зменшення вартостi конкретного об'єкта. Зменшення вартостi
основних засобiв пiд час переоцiнки включається до звiту про прибутки та збитки, за винятком
випадкiв, коли зменшення є в межах попереднього збiльшення вартостi цього ж основного засобу,
вiдображеного у звiтi про змiни у власному капiталi.
Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за фактичними витратами за вирахуванням
збиткiв вiд зменшення корисностi, що оцiнюється пiд час щорiчної iнвентаризацiї.
На землю та об'єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. На всi iншi об'єкти
основних засобiв амортизацiя нараховується на прямолiнiйнiй основi на протязi строку їх корисного
використання. Для розрахунку зносу використовуються наступнi орiєнтовнi термiни використання:
Будiвлi та споруди 15 - 50 рокiв
Передавальнi пристрої 10 – 45 рокiв
Силовi машини та устаткування 5 - 20 рокiв
Офiсне обладнання 2 - 10 рокiв
Транспортнi засоби 5 - 20 рокiв
Iншi 2 - 20 рокiв
Строк корисної експлуатацiї основного засобу переглядається i, у випадку необхiдностi, коригується.
Якщо об'єкт основних засобiв включає декiлька складових iз рiзними строками корисного
використання, то такi складовi можуть облiковуватися як окремi об'єкти основних засобiв. Кожну
частину об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi
об'єкта, амортизують окремо.
Витрати, понесенi на збiльшення, замiну частини або обслуговування основних засобiв визнаються
вiдповiдно до загального принципу визнання активiв, тобто подальшi витрати капiталiзуються лише

в тому випадку, коли вони призводять до збiльшення майбутньої економiчної вигоди вiд
використання такого об'єкта основних засобiв :
- витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, вiдображаються в облiку як визнання нового
об'єкта основних засобiв,
- витрати на поточний ремонт i обслуговування основних засобiв списуються на витрати того
звiтного перiоду, в якому вони понесенi.
Прибутки i збитки, що виникають вiд припинення визнання основних засобiв, визначаються як
рiзниця мiж чистим надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю об'єкта. Вони
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.
Нематерiальнi активи
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення можуть вiдноситись на витрати, або капiталiзуються.
Капiталiзоване програмне забезпечення рiвномiрно амортизується протягом очiкуваного термiну
корисного використання, який не перевищує 10 рокiв.
Зменшення корисностi активiв
Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного
вiдшкодування.
На предмет зменшення корисностi перевiряється кожна одиниця активiв. Якщо суму очiкуваного
вiдшкодування окремого активу визначити неможливо, тодi на зменшення корисностi перевiряється
найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка генерує надходження грошових коштiв
внаслiдок безперервного використання.
Сума очiкуваного вiдшкодування – бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi
кошти): справедливої вартостi мiнус витрати на продаж та його вартостi при використаннi.
Сума, що амортизується – iсторична вартiсть активу або iнша сума, за якою облiковується актив у
фiнансовiй звiтностi, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Справедлива вартiсть, за вирахуванням витрат на продаж, визначається на основi цiн активного
ринку або на основi угод про продаж активу незалежним сторонам. До витрат на продаж
включаються всi додатковi витрати, якi прямо пов'язанi з продажем активу. Якщо справедливу
вартiсть активу достовiрно оцiнити неможливо, сумою очiкуваного вiдшкодування активу вважають
вартiсть його використання.
Iндикатором зменшення корисностi вважається будь-який факт того, що дисконтована сума
надходження грошових коштiв вiд активу виявиться меншою за його балансову (залишкову)
вартiсть. Iндикаторами зменшення корисностi можуть бути як зовнiшнi, так i внутрiшнi фактори,
серед яких є:
• суттєве зменшення ринкової вартостi активу, порiвняно з тим, яке було очiкуваним,
• негативнi змiни у законодавствi,
• змiни в ринкових вiдсоткових ставках,
• змiни у ризиках, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї,
• є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу,
• грошовi потоки для активу або подальшi кошти, необхiднi для його утримання, iстотно
перевищують тi, що були попередньо запланованi,
• грошовi потоки або прибуток вiд активу є iстотно меншими, нiж тi що були попередньо
запланованi,
• суттєве зростання запланованого збитку вiд активу.
У випадку наявностi зазначених або iнших iндикаторiв зменшення корисностi, керiвництво Компанiї
приймає рiшення про обов'язкове проведення перевiрки активiв на знецiнення. Незалежно вiд
iснування iндикаторiв зменшення корисностi, щорiчнiй обов'язковiй перевiрцi на предмет знецiнення
пiдлягають необоротнi активи з невизначеним строком корисного використання та необоротнi
активи, якi ще не введенi в експлуатацiю.
Розрахований збиток вiд зменшення корисностi активу вiдображається як витрати у звiтi про
прибутки та збитки у поточному перiодi, за винятком випадкiв, коли результат переоцiнки активу
вiдображається безпосередньо у власному капiталi. Збиток вiд зменшення корисностi переоцiненого
активу визнається як зменшення вiд переоцiнки, як це передбачено у МСБО 36 “Зменшення

корисностi активiв”.
Витрати вiд зменшення корисностi активу, визнанi у минулому звiтному перiодi, пiдлягають
сторнуванню, якщо вiдбулася змiна оцiнки, використаної при визначеннi суми очiкуваного
вiдшкодування.
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли
вона стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання
визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються в
наступнi чотири категорiї: фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення, i
фiнансовi активи, наявнi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони
визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi якщо це не iнвестицiї, що переоцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язанi з придбанням
або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає
наявнiсть в ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти
вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики
вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного
договору.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це
дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату
укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з
купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка
вимагає поставки активу в строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на
певному ринку.
Продовження тексту приміток
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими або
визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. До них не належать активи: якi
пiдприємство має намiр продати негайно або найближчим часом; якi класифiковано як утримуванi
для продажу; якi пiд час первiсного визнання визначено як такi, що облiковуються за справедливою
вартiстю; та тi, якi пiд час первiсного визнання визначено як такi, що доступнi для продажу.
Позики та дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюються за їх справедливою вартiстю, до якої
додаються витрати на операцiю, тобто додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням.
Дебiторська заборгованiсть, яка має короткостроковий характер, вiдображається в сумi наданого
рахунку, за вирахуванням резерву щодо зменшення вартостi дебiторської заборгованостi.
На кожну дату балансу керiвництво Компанiї оцiнює, чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть
позик та дебiторської заборгованостi може зменшитися.
Якщо iснує свiдчення щодо зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi, керiвництво
Компанiї оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування таких активiв та визначає збитки вiд зменшення
корисностi. Зменшення корисностi позик та дебiторської заборгованостi в облiку вiдображається
шляхом створення резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв нараховується на заборгованiсть окремого дебiтора - у випадку, якщо
керiвництво Компанiї має iнформацiю про iснування ймовiрностi непогашення частини дебiторської
заборгованостi таким конкретним контрагентом.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про прибутки та
збитки.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi чи безнадiйних боргiв
зменшується, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується шляхом
коригування рахунку резерву сумнiвних боргiв. Сума сторнування збитку вiдображається у звiтi про
прибутки та збитки. Коли дебiтори, заборгованiсть яких була ранiше списана як безнадiйна, стають

платоспроможними, їхня дебiторська заборгованiсть вiдновлюється.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в цю
категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання
фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю.
Вiдсотки, заробленi або сплаченi з iнвестицiй, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як процентний
дохiд або витрати. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтностi в момент отримання
прав на них.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi
iнструменти класифiкуються як утримуванi до погашення. Утримуванi до погашення фiнансовi
активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з
проведенням операцiї.
Будь-яка продаж або перекласифiкацiя iнвестицiй, утримуваних до погашення в сумi, що перевищує
iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласифiкацiї всiх iнвестицiй, утримуваних
до погашення, в iнвестицiї, наявнi для продажу.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти
грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики. Облiкова
полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних
свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї: (i)
вiднесення в цю категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в
iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання вiдповiдного прибутку або збитку;
(ii) зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i
результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики
управлiння ризиками; (iii) фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який
необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Знецiнення фiнансових активiв
На кiнець кожного фiнансового року Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового
активу або групи фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення у зв’язку iз позиками та
дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку
оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою
вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена
або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупний дохiд
за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому
активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi з фiнансових активiв, якi окремо не є
суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення по окремо оцiненому
фiнансовому активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи
фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових
активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються на
предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд
знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути
об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбулася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний
збиток вiд знецiнення вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення
визнається у звiтi про сукупний дохiд за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не
перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.

Щодо дебiторської заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує
об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових
труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов
поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання
рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються
безнадiйними.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або, у разi застосування, частини фiнансового активу або частини
групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у разi:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним
прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без суттєвих затримок;
або
- передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо
Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) нi
передала, нi зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому
передала контроль за активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, i при
цьому не передала та не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не
передала контроль за активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi
Компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом,
оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою
компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати.
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення
термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого
зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в
облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупний дохiд за перiод.
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi.
Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну,
що переважає на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких
валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинними на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що
виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Немонетарнi активи i
зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю,
перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках в банках.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням
резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
Продовження тексту приміток
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох вартiстостей: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.
Запаси списуються за методом iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Чиста вартiсть
реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за
вирахуванням оцiночних витрат на доопрацювання i витрат, необхiдних для здiйснення торгової
угоди.
Акцiонерний капiтал

Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал в тiй мiрi, в якiй
вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi акцiї
Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається в облiку та звiтностi за справедливою
вартiстю.
Аванси отриманi вiд клiєнтiв
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, вiдображаються в облiку та звiтностi за справедливою вартiстю.
Дивiденди
Дивiденди визнаються в момент, коли їх виплата є юридично обгрунтованою. У разi виплати
остаточних дивiдендiв, їх визнання здiйснюється в момент затвердження акцiонерами на загальних
зборах.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю. Кредити i позики
класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення не перевищує дванадцять мiсяцiв.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен здiйснювати
внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Дана пенсiйна
програма є програмою з визначеним внеском. Цi витрати у звiтi про сукупний дохiд вiдносяться до
перiоду, в якому виплачується заробiтна плата.
Також, Компанiя уклала контракт з недержавним Пенсiйним фондом, в який здiйснює щомiсячнi
вiдрахування вiд суми заробiтної плати спiвробiтникiв за фактично вiдпрацьований час. Дана
пенсiйна програма є програмою з визначеним внеском. Цi витрати у звiтi про сукупний дохiд
вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата.
У Компанiї не iснує програм iнших додаткових виплат при виходi на пенсiю чи iнших значних
компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на
актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою
вiдображаються як витрати, у звiтi про фiнансовi результати за перiод з використанням
прямолiнiйного методу списання таких витрат протягом термiну оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує
ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя
про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку
ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Резерви
Нарахування резервiв наступних витрат та платежiв здiйснюється у тих випадках, коли у Компанiї
виникають зобов'язання, правовi або такi, що випливають з iснуючої дiлової практики, в результатi
подiй, якi вiдбулися в минулому. При цьому повинна iснувати ймовiрнiсть того, що врегулювання
цих зобов'язань буде супроводжуватися зменшенням економiчних вигiд, i сума зобов'язання може
бути оцiнена з достатнiм ступенем достовiрностi.
Податок на прибуток
Поточний податок
Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою,
передбачуваної до отримання в якостi вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для
розрахунку цiєї суми - це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату.
Вiдповiдно до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. №2755-VI (ПКУ) iз змiнами та
доповненнями, у 2014 роцi ставка податку на прибуток що застосовувалася до Компанiї - 18% .
З 2013 року звiтним (податковим) перiодом для платникiв податку на прибуток установлено рiк.
Вiдповiдно до п.57.1 ст. 57 ПКУ: „Платники податку на прибуток (крiм новостворених, виробникiв
сiльськогосподарської продукцiї, неприбуткових установ (органiзацiй) та платникiв податкiв, у яких
доходи, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування, за останнiй рiчний звiтний

податковий перiод не перевищують 10 мiльйонiв гривень) щомiсяця сплачують авансовий внесок з
податку на прибуток у порядку i в строки, якi встановленi для мiсячного податкового перiоду, у
розмiрi не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попереднiй звiтний (податковий) рiк
без подання податкової декларацiї.”
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiм
тимчасовим рiзницям на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей
фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваним тимчасовим рiзницями,
крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первинного визнання гудвiлу або активу,
або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення
операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi
пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може
контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що
тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма оподатковуваним тимчасовим рiзницями i
перенесенню на наступнi перiоди невикористаного податкового кредиту та податкових збиткiв, якщо
iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати
тимчасову рiзницю, а також використовувати податковi кредити i податковi збитки, перенесенi на
наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного
визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на
момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний
прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також
з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує
ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий
оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких
очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i
практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового
законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у
складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупний дохiд. Вiдсроченi
податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi
повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових
зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим
органом на той же суб'єкт господарювання.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких
очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i
практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового
законодавства.
Для розрахунку податку на прибуток з 1 сiчня 2014 р застосовувється 18% ставки податку на
прибуток
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї та надання послуг з транзиту електроенергiї визнається за
принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди,
пов'язан з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визнається за
вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на реалiзацiю електроенергiї,
затверджених Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України. Методика
визначення тарифiв заснована, головним чином, на сумi виробничої собiвартостi i затвердженому
коефiцiєнтi прибутку. Такий процес визначення тарифiв може також пiдпадати пiд вплив соцiальнополiтичних чинникiв.

Чистi фiнансовi витрати
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами i позиками,
прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий результат вiд
торгiвлi фiнансовими iнструментами. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi
результати.
Продовження тексту приміток
5. УМОВНI I КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Загальна iнформацiя
В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, майбутнiй
напрямок i наслiдки яких в даний час невiдомi. Можливi реформи полiтики встановлення тарифiв,
погашення державними органiзацiями заборгованостi за електричну енергiю та реструктуризацiї
енергетичної галузi можуть зробити iстотний вплив на пiдприємства цiєї галузi. У зв'язку з
невизначенiстю щодо можливих змiн в цьому секторi, в даний час неможливо оцiнити потенцiйний
вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
Соцiальнi зобов'язання
Компанiя пiдписала зi своїми працiвниками колективний договiр. За умовами такого договору
Компанiя має зобов'язання по здiйсненню своїм працiвникам певних виплат у зв’язку iз соцiальним
забезпеченням, сума яких може змiнюватися з року в рiк. Резерв пiд такi зобов'язання не
враховується у фiнансовiй звiтностi Компанiї, оскiльки керiвництво не може достовiрно оцiнити
суму майбутнiх виплат у зв’язку iз соцiальним забезпеченням.
Страхування
Компанiя не має повного страхового покриття по устаткуванню, на випадок переривання дiяльностi
або виникнення зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення
шкоди навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями
Компанiї. Доти, доки Компанiя не отримає адекватне страхове покриття, iснує ризик втрати або
пошкодження певних активiв, що може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть та
фiнансовий стан Компанiї.
Судовi процеси
В ходi своєї дiяльностi Компанiя втягується в рiзнi судовi процеси, жоден з яких, сукупно або
окремо, не зробив iстотного несприятливого впливу на Компанiю, крiм тих, якi вже вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi. На думку керiвництва, рiшення всiх питань, крiм вiдображених у фiнансовiй
звiтностi, не зробить iстотного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї.
Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя виступає в якостi орендаря
Компанiя уклала ряд договорiв оренди нерухомiстi (земельнi дiлянки пiд розмiщення об`єктiв ПЛ,
ТП). Термiн оренди за даними угодами становить 1 - 49 рокiв. Зазначенi угоди про оренду не
накладають на Компанiю нiяких обмежень.
Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя виступає в якостi орендодавця
Компанiя уклала договори оренди нерухомостi, що складається з офiсних площ у примiщеннях
Компанiї. Данi договори оренди мають термiн тривалiстю вiд 1 до 4 рокiв. Усi договори оренди
включають пункт про можливiсть перегляду орендної плати у бiк пiдвищення у вiдповiдностi з
поточними ринковими умовами.

