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

Невмержицький Сергiй
Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05424874
4. Місцезнаходження
Рівненська , -, 33013, м.Рiвне, Князя Володимира, 71
5. Міжміський код, телефон та факс
(0362) 69-42-59 (0362) 69-42-47
6. Електронна поштова адреса
INFO@ROE.VSEI.UA

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

25.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 80 (2334)

26.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.roe.vsei.ua в мережі Інтернет 27.04.2016
(адреса сторінки)

(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
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кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. 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)

33. Примітки

Iнформацiя про органи управлiння емiтента в роздiлi "Основнi вiдомостi про
емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством.
Станом на 31.12.2015року посади корпоративного секретаря в акцiонерному
товариствi немає. Послугами рейтингового агентства Товариство не
користується, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або
цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не
визначався. Держава в особi Мiнiстерства палива та енергетики України на
момент створення акцiонерного товариства володiла 100% акцiй
емiтента.Станом на 31.12.2015року засновник акцiями ПАТ "Рiвнеобленерго"
не володiє. Фiзичнi особи, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента,
вiдсутнi. За результатами звiтного року рiшення про виплату дивiдендiв не
приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.Товариство не здiйснювало
випуск облiгацiй. Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв та
похiдних цiнних паперiв. Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй
протягом звiтного перiоду. Товариство не випускало (не розмiщувало) борговi
цiннi папери, тому iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв не заповнюється. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не
заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство iпотечнi цiннi папери не
випускало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй емiтента немає.
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Iпотечне покриття вiдсутнє, тому iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття не заповнюється. Прострочених боржником строкiв
сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики),
права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. Вiдомостi про
аудиторський висновок не зазначаються, так як ця iнформацiя не подається
публiчним акцiонерним товариством. У роздiлi "Текст аудиторського
висновку (звiту)" не наводиться iнформацiя про реєстрацiйний номер, серiю та
номер, дату видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, оскiльки емiтент не є професiйним учасником
ринку цiнних паперiв. Випуск iпотечних сертифiкатiв Товариством не
здiйснювався. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Випуск сертифiкатiв ФОН
Товариством не здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку не складалась. Звiт про стан
об'єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, Товариством не
випускались. У Товариства немає кодексу (принципiв) корпоративного
управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики
корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №540076
3. Дата проведення державної реєстрації
15.04.2004
4. Територія (область)
Рівненська
5. Статутний капітал (грн)
21283542.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1995
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.12 Передача електроенергiї
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.14 Торгiвля електроенергiєю
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Фiлiя-РОУ АТ «Ощадбанк»
2) МФО банку
333368
3) поточний рахунок
26001301879704
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Фiлiя-РОУ АТ «Ощадбанк»
5) МФО банку
333368
6) поточний рахунок
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26001301879704
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
АЕ
державне
23.05.2013
Необмежена
№194760
регулювання
у сферi
енергетики
(НКРЕ)

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними)
електричними мережами

Термiн дiї лiцензiї на передачу електричної енергiї
мiсцевими (локальними) електричними мережами,
Опис виданої НКРЕ - безстроковий. Ризикiв, пов’язаних
з продовженням лiцензiї на цей вид дiяльностi,
немає.

Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
АЕ
державне
20.05.2013
Необмежена
№194759
регулювання
у сферi
енергетики
(НКРЕ)

Термiн дiї лiцензiї на постачання електричної
енергiї за регульованим тарифом, виданої НКРЕ безстроковий. Ризикiв, пов’язаних з
Опис
продовженням лiцензiї на цей вид дiяльностi,
немає.

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з
одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до
перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АЕ №
458854

Мiнiстерство
освiти i
11.07.2014
науки
України

03.06.2017

Ризикiв, пов’язаних з продовженням лiцензiї на
цей вид дiяльностi, немає, оскiльки порушень по
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає,
Опис
вiдповiдно у органу, що видав лiцензiю, немає
пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї.

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об’єктiв
архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)

Державна
архiтектурноАЕ
24.05.2013 будiвельна
№261573
iнспекцiя
України

06.08.2015

У зв'язку iз змiною законодавства вiдсутня
потреба у використаннi такої лiцензiї.
У вiдповiдностi до ст.7 Закону України "Про
Опис
лiцензування видiв господарської дiяльностi" вiд
02.03.2015р. № 222-VIII (iз змiнами i
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доповненнями), лiцензуванню пiдлягає
будiвництво об'єктiв IV i V категорiй складностi.
ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" не здiйснює таких
видiв господарської дiяльностi, тому лiцензiя на
такий вид дiяльностi як "будiвництво об'єктiв IV i
V категорiй складностi" Товариством не
отримувалась.
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Рiвненська обласна органiзацiя роботодавцiв у галузi електроенергетики
2) організаційно-правова форма
850
3) код за ЄДРПОУ
39108234
4) місцезнаходження
33013, м. Рiвне, вул. Князя Володимира, 71
5) опис
На установчому з'їздi, який вiдбувся 07.02.2014р. за участю представникiв Публiчного
акцiонерного товариства "Рiвнеобленерго" та комунального пiдприємства "Мiськi електричнi
мережi" (протокол №1 вiд 07.02.2014р.), було прийнято рiшення про створення Рiвненської
обласної органiзацiї роботодавцiв у галузi електроенергетики (надалi - Органiзацiя),затверджено
Статут Органiзацiї, обрано її керiвнi органи та визначено особу, яка надiлялась правами
представляти Органiзацiю для здiйснення реєстрацiйних дiй.
Засновниками (членами) Органiзацiї є:
1.Публiчне акцiонерне товариство "Рiвнеобленерго";
2.Комунальне пiдприємство "Мiськi електричнi мережi".
Державну реєстрацiю Органiзацiї було проведено 20.02.2014р., номер запису в ЄДР: 1 608 102
0000 011339.
Рiвненська обласна органiзацiя роботодавцiв у галузi електроенергетики є обласною органiзацiєю
роботодавцiв пiдприємств електроенергетичної галузi, створеною за галузевою ознакою,
вiдповiдно до Закону України «Про органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання, права i гарантiї їх
дiяльностi». Органiзацiя є неприбутковою громадською органiзацiєю, яка об'єднує роботодавцiв
пiдприємств електроенергетичної галузiна засадах добровiльностi та рiвноправностi з метою
представництва i захисту економiчних, соцiальних, iнших iнтересiв роботодавцiв на обласному
рiвнi, а також з метою координацiї та консолiдацiї дiй своїх членiв у сферi соцiально-трудових
вiдносин.
У вiдповiдностi до п.5.1. Статуту Органiзацiї члени Органiзацiї мають право: безпосередньо або
через своїх представникiв брати участь у роботi З’їзду Органiзацiї; брати участь в управлiннi
Органiзацiєю безпосередньо через своїх представникiв в порядку, передбаченому Статутом, в
тому числi обирати та бути обраними до складу керiвних органiв Органiзацiї та отримувати
iнформацiю про їх роботу.

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Невмержицький Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
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4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Енергопостачальна компанiя «Житомиробленерго», комерцiйний директор, член Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.05.2013 3 роки
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Рiвнеобленерго» (протокол №02 вiд 30.04.2013р.) обраний
головою Правлiння з 13.05.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Повноваження та
обов’язки голови Правлiння визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про
Правлiння ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами трудового договору (контракту). Посадовiй особi
емiтента як головi Правлiння винагорода виплачувалась згiдно умов трудового договору
(контракту). Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за
звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: комерцiйний директор, член правлiння. Посади, якi
обiймає на iнших пiдприємствах: Голова Ради Рiвненської обласної органiзацiї роботодавцiв у
галузi електроенергетики (33013, м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71). Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Красiнський Iгор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Рiвнеобленерго", директор технiчний
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
9

22.08.2013 3 роки
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Рiвнеобленерго» (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний
членом правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Повноваження та
обов’язки члена Правлiння визначенi Статутом ПАТ “Рiвнеобленерго”, Положенням про
Правлiння ПАТ «Рiвнеобленерго» та контракту. Посадова особа як член Правлiння емiтента
отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на розкриття iнформацiї
щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор
технiчний. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Помадовський Роман Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Енергопостачальна компанiя «Одесаобленерго», начальник бюджетного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.08.2013 3 роки
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Рiвнеобленерго» (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний
членом Правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Повноваження та
обов’язки Члена правлiння визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про
Правлiння ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами контракту. Посадова особа як член Правлiння
емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на розкриття
iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода
не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник
бюджетного вiддiлу, директор фiнансовий. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах:
виконавчий директор Рiвненської обласної органiзацiї роботодавцiв у галузi електроенергетики
(33013, м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 71). Особа не надала згоди на розкриття паспортних
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даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муха Юрiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Кiровоградобленерго», начальник Новоукраїнського РЕМ; ПАТ "Рiвнеобленерго"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.08.2013 3 роки
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Рiвнеобленерго» (протокол №11 вiд 21.08.2013р.) обраний
членом Правлiння з 22.08.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Повноваження та
обов’язки Члена правлiння визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про
Правлiння ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами контракту. Посадова особа як член Правлiння
емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на розкриття
iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода
не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник
РЕМ, директор виконавчий. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
головний бухгалтер, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степанчук Олена Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
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4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Ей-I-Ес Рiвнеенерго», керiвник групи по облiку податкiв бухгалтерiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.10.2007 не обмежений
9) Опис
Призначена на посаду Головного бухгалтера з 08.10.2007р. (наказ №631-к вiд 08.10.2007р.), строк
трудового договору не обмежений. Рiшенням Наглядової Ради (протокол №16 вiд 10.09.2013р.)
обрана членом Правлiння з 10 вересня 2013р. строком на три роки, згiдно Статуту Товариства.
Повноваження та обов’язки члена Правлiння визначенi Статутом ПАТ “Рiвнеобленерго”,
Положенням про Правлiння ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами контракту. Повноваження та
обов’язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа як член
Правлiння емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Посадова особа як
головний бухгалтер отримує оплату у вiдповiдностi до умов трудового договору. Не надано згоди
на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди та заробiтної плати за звiтний рiк. У
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала
протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не
обiймає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коненко Степан Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Рiвнеобленерго», директор з питань безпеки
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2014 3 роки
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Рiвнеобленерго» (протокол №53 вiд 24.02.2014р.) обраний
членом Правлiння з 24.02.2014р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Повноваження та
обов’язки члена Правлiння визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про
Правлiння ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами контракту. Посадова особа як член Правлiння
емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на розкриття
iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода
не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: служба в
органах внутрiшнiх справ УМВС України в Тернопiльськiй областi, науковий спiвробiтник
лабораторiї проведення дослiджень НДЕКУ при УМВС України в Тернопiльськiй областi, радник
начальника УМВС України в Тернопiльськiй областi, директор з питань безпеки ПАТ
«Рiвнеобленерго». Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ахромкiн Андрiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Рiвнеобленерго", директор комерцiйний
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2014 3 роки
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Рiвнеобленерго» (протокол №16 вiд 02.06.2014р.) обраний
членом Правлiння з 02.06.2014р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Повноваження та
обов’язки члена Правлiння визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про
Правлiння ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами контракту. Посадова особа як член Правлiння
емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов контракту. Не надано згоди на розкриття
iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода
не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
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Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник
комерцiйного директора зi збуту електроенергiї, директор комерцiйний. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Спектор Михайло Йосипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Президент; ПАТ «ЕК «Одесаобленерго», голова
Наглядової ради; ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», голова Наглядової ради; ПАТ
«Кiровоградобленерго», голова Наглядової ради; ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», голова
Наглядової ради; ПАТ «ЕК «Херсонобленерго», голова Наглядової ради; ПАТ «ЕК
«Чернiвцiобленерго», голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2013 3 роки
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АЕС Рiвнеобленерго» вiд 29.04.2013р.
обраний членом Наглядової ради з 29.04.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно
рiшення Наглядової ради Товариства (протокол №01 вiд 29.04.2013р.) з 29.04.2013р. обраний
головою Наглядової ради ПАТ «Рiвнеобленерго». У зв’язку з переобранням позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 23.07.2013р. Наглядової ради
Товариства, переобраний членом Наглядової ради з 23.07.2013р. на три роки, згiдно Статуту
Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол №01 вiд 23.07.2013р.) з
23.07.2013р. обраний головою Наглядової ради. Повноваження та обов’язки голови Наглядової
ради визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про Наглядову раду ПАТ
«Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового договору. Згiдно рiшення Наглядової ради
Товариства (протокол засiдання Наглядової ради № 29 вiд 07.09.2015 року) достроково припиненi
повноваження голови та члена Наглядової ради Спектора Михайла Йосиповича з 07.09.2015 року
у зв'язку iз поданою ним заявою про дострокове припинення його повноважень як члена
Наглядової ради за власним бажанням. Посадова особа як голова Наглядової ради емiтента
отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на
розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
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злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти
рокiв: Президент, голова Наглядових рад. Посади, якi обiймав на iнших пiдприємствах: Президент
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4-А), голова
Наглядової ради ПАТ «Кiровоградобленерго» (25015, м. Кiровоград, пр. Комунiстичний,15),
голова Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (10008, м. Житомир, вул. Пушкiнська,
32/8), голова Наглядової ради ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» (65031, м. Одеса, вул. Миколи
Боровського, 28 б), голова Наглядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (73000, м.Херсон, вул.
Пестеля, 5), голова Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» (58008, м. Чернiвцi, вул.
Прутська, 23 а), голова Наглядової ради ПАТ "Київобленерго" (08132, Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська, 2-Б), голова Наглядової ради ПАТ «ЕК
«Севастопольенерго» (99040, м. Севастополь, вул. Хрусталева, 44). Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зоммер Анатолiй Еммануїлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Вiце-Президент з розвитку енергетики; ПАТ
«Кiровоградобленерго» , член Наглядової ради; ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», член Наглядової
ради; ПАТ «ЕК «Херсонобленерго», член Наглядової ради; ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», член
Наглядової ради; ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго», член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2013 3 роки
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 23.07.2013р.
обраний членом Наглядової ради з 23.07.2013р.на три роки, згiдно Статуту Товариства.
Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго»,
Положенням про Наглядову раду ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового
договору. Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi
до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру
виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк
попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Вiце-Президент з
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електроенергетичного бiзнесу, Вiце-Президент з розвитку енергетики, член Наглядових рад.
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Вiце-Президент з розвитку енергетики ТОВ «ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 а), член Наглядової ради ПАТ
«ЕК «Чернiвцiобленерго» (58008, м. Чернiвцi, вул. Прутська, 23 а), член Наглядової ради ПАТ
«ЕК «Севастопольенерго» (99040, м. Севастополь, вул. Хрусталева, 44), член Наглядової ради
ПАТ "Київобленерго" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська,
2-Б. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джафарова Олена Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», директор департаменту енергоринку та регуляторної
полiтики
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2013 3 роки
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 23.07.2013р.
обрана членом Наглядової ради з 23.07.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства.
Повноваження та обов’язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго»,
Положенням про Наглядову раду ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового
договору. Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi
до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру
виплаченої винагороди за звiтний рiк.У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад,
якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор з економiки, директор
департаменту енергоринку та регуляторної полiтики. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах:
директор департаменту енергоринку та регуляторної полiтики ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна» (01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 а), член Наглядової ради ПАТ "Київобленерго"
(08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська, 2-Б). Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
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** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Washington Holdings B.V.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 34121094 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2013 3 роки
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 23.07.2013р.
обраний членом Наглядової ради з 23.07.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства.
Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго»,
Положенням про Наглядову раду ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового
договору, укладеного з представником члена Наглядової ради. Данi щодо iдентифiкацiйного коду
за ЄДРПОУ вiдсутнi, в графi "3) паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи" вказаний реєстрацiйний код юридичної особи
Washington Holdings B.V. - 34121094. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Станом на 31.12.2015року юридична особа Washington Holdings B.V. є
членом Наглядової ради ПАТ "Київобленерго" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н.,
м.Вишневе, вул.Київська, 2-Б).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавренко Микола Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1956
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5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Перший Вiце-Президент
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.09.2015 3 роки
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 23.07.2013р.
обраний членом Наглядової ради з 23.07.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Згiдно
рiшення Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради №29 вiд 07.09.2015р.) у
зв'язку з припиненням повноважень з 07.09.2015року голови Наглядової ради ПАТ
"Рiвнеобленерго" Спектора Михайла Йосиповича, з 08.09.2015 року обрано головою Наглядової
ради ПАТ "Рiвнеобленерго" Лавренка Миколу Миколайовича. Повноваження та обов’язки голови
та члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про Наглядову
раду ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа як член
Наглядової ради емiтента отримувала винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового
договору. Пiсля обрання Лавренка М.М. головою Наглядової ради з ним був укладений цивiльноправовий договiр як з головою Наглядової ради. Посадовою особою не надано згоди на розкриття
iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода
не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Перший
Вiце-Президент, член Наглядових рад. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Перший ВiцеПрезидент ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 а), голова
Наглядової ради ПАТ "Київобленерго" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н.,
м.Вишневе, вул.Київська, 2-Б). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Судак Iгор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу; ПАТ
«ЕК «Одесаобленерго», член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2013 3 роки
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 23.07.2013р.
обраний членом Наглядової ради з 23.07.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства.
Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго»,
Положенням про Наглядову раду ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового
договору. Посадова особа як член Наглядової ради емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi
до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру
виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк
попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор
департаменту енергоринку та регуляторної полiтики, в.о. Вiце-Президента з електроенергетичного
бiзнесу, Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу, член Наглядової ради. Посади, якi
обiймає на iнших пiдприємствах: Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу ТОВ «ВС
Енерджi Iнтернейшнл Україна» (01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 а), член Наглядової ради ПАТ
«ЕК «Одесаобленерго» (65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 б). Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антонова Наталiя Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», головний бухгалтер; ПАТ «ЕК «Одесаобленерго», член
Ревiзiйної комiсiї; ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», член Ревiзiйної комiсiї; ПАТ
«Кiровоградобленерго», член Ревiзiйної комiсiї; ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», член Ревiзiйної
комiсiї; ПАТ «ЕК «Херсонобленерго», член Ревiзiйної комiсiї;
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.05.2014 3 роки
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9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 23.07.2013р.
обрана членом Ревiзiйної комiсiї з 23.07.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства. Рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Рiвнеобленерго" вiд 24.04.2014р. (протокол б/н вiд 24.04.2014р.)
Антонова Н.А. переобрана членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рiвнеобленерго" з моменту реєстрацiї
нової редакцiї Статуту ПАТ "Рiвнеобленерго" (нова редакцiя Статуту ПАТ "Рiвнеобленерго"
зареєстрована 08.05.2014р.). Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рiвнеобленерго" вiд 08.05.2014р.
(протокол №01 вiд 08.05.2014р.) Антонову Н.А. обрано головою Ревiзiйної комiсiї з 08.05.2014р.
на три роки згiдно Статуту Товариства. Повноваження та обов’язки голови Ревiзiйної комiсiї
визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго», Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ
«Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового договору укладеного з головою Ревiзiйної
комiсiї. Посадова особа як голова Ревiзiйної комiсiї емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi
до умов цивiльно-правового договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру
виплаченої винагороди за звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк
попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер,
член Ревiзiйних комiсiй. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: головний бухгалтер ТОВ
«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 а), Член Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» (65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 б), голова Ревiзiйної
комiсiї ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (10008, м. Житомир, вул. Пушкiнська, 32/8), голова
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кiровоградобленерго» (25015, м. Кiровоград, пр. Комунiстичний, 15),
голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5), голова
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київобленерго" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н.,
м.Вишневе, вул.Київська, 2-Б).Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ракова Олена Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», начальник вiддiлу тарифоутворення та розрахункiв з
енергоринком; ПАТ «ЕК «Одесаобленерго», член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2013 3 роки
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9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 23.07.2013р.
обрана членом Ревiзiйної комiсiї з 23.07.2013р. на три роки, згiдно Статуту Товариства.
Повноваження та обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ «Рiвнеобленерго»,
Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами цивiльно-правового
договору укладеного з членом Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Рiвнеобленерго" вiд 24.04.2014р. (протокол б/н вiд 24.04.2014р.) переобрано на посадi члена
Ревiзiйної комiсiї з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ "Рiвнеобленерго" (нова
редакцiя Статуту ПАТ "Рiвнеобленерго" зареєстрована 08.05.2014р.). Посадова особа як член
Ревiзiйної комiсiї емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового
договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за
звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний фахiвець департаменту енергоринку та
регуляторної полiтики, начальник вiддiлу тарифоутворення та розрахункiв з енергоринком, член
Наглядової ради. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: начальник вiддiлу
тарифоутворення та розрахункiв з енергоринком ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (01601,
м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 а). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Довгошия Федiр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», начальник вiддiлу iнвестицiйного планування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.05.2014 3 роки
9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 24.04.2014р. обраний членом
Ревiзiйної комiсiї з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ "Рiвнеобленерго" на три роки,
згiдно Статуту Товариства (нова редакцiя Статуту ПАТ "Рiвнеобленерго" зареєстрована
08.05.2014р.). Повноваження та обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ
«Рiвнеобленерго», Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами
цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа як член
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Ревiзiйної комiсiї емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового
договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за
звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:начальник вiддiлу iнвестицiйного планування. Посади, якi
обiймає на iнших пiдприємствах: начальник вiддiлу iнвестицiйного планування ТОВ «ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна» (01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 а). Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грабова Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», заступник начальника вiддiлу корпоративних вiдносин
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.05.2014 3 роки
9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 24.04.2014р. обрана членом
Ревiзiйної комiсiї з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ "Рiвнеобленерго" на три роки,
згiдно Статуту Товариства (нова редакцiя Статуту ПАТ "Рiвнеобленерго" зареєстрована
08.05.2014р.). Повноваження та обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ
«Рiвнеобленерго», Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами
цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа як член
Ревiзiйної комiсiї емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового
договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за
звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу корпоративних вiдносин.
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: заступник начальника вiддiлу корпоративних
вiдносин ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» (01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 а). Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
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** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiнєєва Свiтлана Махмудiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного
планування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.05.2014 3 роки
9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Рiвнеобленерго» вiд 24.04.2014р. обрана членом
Ревiзiйної комiсiї з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ "Рiвнеобленерго" на три роки,
згiдно Статуту Товариства (нова редакцiя Статуту ПАТ "Рiвнеобленерго" зареєстрована
08.05.2014р.). Повноваження та обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ
«Рiвнеобленерго», Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «Рiвнеобленерго» та умовами
цивiльно-правового договору укладеного з членом Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа як член
Ревiзiйної комiсiї емiтента отримує винагороду у вiдповiдностi до умов цивiльно-правового
договору. Не надано згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди за
звiтний рiк. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний фахiвець вiддiлу iнвестицiйного планування,
заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного планування. Посади, якi обiймає на iнших
пiдприємствах: заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного планування ТОВ «ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна» (01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 а). Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

23

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова
Правлiння

Невмержицький Сергiй
Миколайович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член
Правлiння

Красiнський Iгор
Вiкторович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член
Правлiння

Помадовський Роман
Леонiдович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член
Правлiння

Муха Юрiй Михайлович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

головний
бухгалтер,
член
Правлiння

Степанчук Олена
Володимирiвна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член
Правлiння

Коненко Степан
Ярославович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член
Правлiння

Ахромкiн Андрiй
Олександрович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

голова
Наглядової
ради

Спектор Михайло
Йосипович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член
Наглядової
ради

Зоммер Анатолiй
Еммануїлович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член
Наглядової
ради

Джафарова Олена
Анатолiївна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член
Наглядової

Washington Holdings B.V.

- 34121094 -

70939512

83.3267

70939512

0

0

0

24

ради
голова
Наглядової
ради

Лавренко Микола
Миколайович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член
Наглядової
ради

Судак Iгор Олександрович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

голова
Ревiзiйної
комiсiї

Антонова Наталiя
Анатолiївна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член Ревiзiйної
комiсiї

Ракова Олена Сергiївна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член Ревiзiйної
комiсiї

Довгошия Федiр
Володимирович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член Ревiзiйної
комiсiї

Грабова Людмила
Володимирiвна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

член Ревiзiйної
комiсiї

Бiнєєва Свiтлана
Махмудiвна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

70939512

83.3267

70939512

0

0

0

Усього

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Washington Holdings B. V.

34121094

1015C Нiдерланди Амстердам, Кайзерсграхт,
буд.62

70939512

83.3267

70939512

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Фiзичних осiб, що
володiють 10 вiдсоткiв та
бiльше акцiй немає.

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

70939512

83.3267

70939512

0

0

0

Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
23.04.2015
89.23
Порядок денний рiчних загальних зборiв вiд 23.04.2015р.: 1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi –Товариства), припинення повноважень лiчильної
комiсiї Товариства. 2.Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Звiт
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 4.Звiт Наглядової ради Товариства за
2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5.Звiт
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6.Затвердження рiчного
звiту Товариства за 2014 рiк. 7.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014
роцi. 8.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства. 9.Про схвалення та/або вчинення
правочинiв.
Порядок денний рiчних загальних зборiв був затверджений рiшенням Наглядової ради ПАТ
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (протокол № 120 вiд 25.02.15 р.). Пропозицiї до перелiку питань порядку
денного, що розглядалися на зборах, акцiонерами не вносились.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення:
Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Кузьмарук Галина Володимирiвна,
члени лiчильної комiсiї: Корицька Iнна Анатолiївна, Сократова Анна Олександрiвна, Сухомлин Алла
Анатолiївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофiмова Тетяна Борисiвна.
2.Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: Голова лiчильної комiсiї – Кузьмарук Галина
Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї: Корицька Iнна Анатолiївна, Сократова Анна Олександрiвна,
Сухомлин Алла Анатолiївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофiмова Тетяна Борисiвна з моменту
закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного:
1.Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв – представника акцiонера WASHINGTON HOLDINGS
B.V., секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – представника акцiонера ТОВ «ФК-ЗБЕРIГАЧ»,
рекомендованих рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 120 вiд 25 лютого 2015 р.).
2.Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:
•для доповiдi по питанню «Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства» –
до 20 хвилин;
•для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
•усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування)
акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;
•вiдповiдi по запитаннях – до 10 хвилин.
3.Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за рiшенням Голови Загальних
зборiв акцiонерiв.
4.У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв, Головi Загальних зборiв акцiонерiв
самостiйно визначити час початку перерви та її тривалiсть.
Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного:
Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити.
Прийнятi рiшення по четвертому питанню порядку денного:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк затвердити.
Прийняте рiшення по п’ятому питанню порядку денного:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу в 2014 роцi та висновок Ревiзiйної
комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про
власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту).
Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного:
У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2014 роцi, прибуток за
2014 рiк не розподiляти та вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати.
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Прийняте рiшення по восьмому питанню порядку денного:
У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2014 роцi дивiденди не
нараховувати.
Прийнятi рiшення по дев’ятому питанню порядку денного:
1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» протягом одного
року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме:
- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед
ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартiстю до 2 200 млн. грн., при обов’язковому
попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ
«РIВНЕОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартiстю до 2 200 млн. грн., при
обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разi його
тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою
Товариства) на пiдписання вiд iменi ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» правочинiв в рамках встановленої
граничної вартостi.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
11.08.2015
89.20

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися за iнiцiативою Наглядової ради ПАТ
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (Протокол № 14 вiд 07 липня 2015 р.).Пропозицiї до перелiку питань порядку
денного, що розглядалися на позачергових зборах, акцiонерами не вносились.
Порядок денний позачергових загальних зборiв вiд 11.08.2015р.:
1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi –
Товариства), припинення повноважень лiчильної комiсiї Товариства.
2.Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови договору/договорiв, що укладений/укладенi
з ПАТ «Альфа-Банк».
Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї – Кузьмарук Галина Володимирiвна,
члени лiчильної комiсiї: Корицька Iнна Анатолiївна, Сократова Анна Олександрiвна, Сухомлин Алла
Анатолiївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофiмова Тетяна Борисiвна.
2.Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної комiсiї – Кузьмарук Галина
Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї: Корицька Iнна Анатолiївна, Сократова Анна Олександрiвна,
Сухомлин Алла Анатолiївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофiмова Тетяна Борисiвна з моменту
закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного:
1. Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв – представника акцiонера ТОВ «ФК-ЗБЕРIГАЧ»,
секретарем загальних зборiв акцiонерiв – представника акцiонера WASHINGTON HOLDINGS B.V.,
рекомендованих рiшенням наглядової ради Товариства (Протокол № 14 вiд 07 липня 2015 р.).
2. Для проведення загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:
•для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
•усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування)
акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй;
•вiдповiдi по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за рiшенням голови загальних
зборiв акцiонерiв.
4. У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв акцiонерiв. Головi загальних зборiв
акцiонерiв самостiйно визначити час початку перерви та її тривалiсть.
Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного:
1. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод до ранiше вчиненого
правочину, а саме Договору поруки №258-П/13 вiд 08 жовтня 2013 року (надалi – «Договiр поруки»),
що укладений мiж ПАТ «Альфа-Банк» (надалi – «Банк») та Товариством в забезпечення виконання
обов’язкiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»
(надалi – «Боржник») за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №19-МВ/12 вiд 04 липня 2012 року

28

(надалi – «Основний договiр»), стосовно:
1) викладення пункту 4.2. статтi 4 «Права Поручителя, який виконав зобов’язання» Договору поруки в
новiй редакцiї наступного змiсту:
«4.2. Поручитель має право виконати обов’язки, зазначенi у пунктi 2.1. цього Договору, валютою
зобов’язань яких є iноземна валюта, у нацiональнiй валютi України та/або у iноземнiй валютi,
вiдмiннiй вiд валюти Кредиту лише у наступних випадках:
а) за наявностi на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у вiдповiдь на письмове звернення
Поручителя;
б) на власний розсуд Банку у випадку договiрного списання грошових коштiв.
При цьому суми, що пiдлягають поверненню (сплатi) у нацiональнiй валютi України,
перераховуються iз валюти Кредиту за офiцiйним курсом останньої, встановленим Нацiональним
банком України на дату повернення (сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що пiдлягають
поверненню (сплатi) в iноземнiй валютi, вiдмiннiй вiд валюти Кредиту, перераховуються iз валюти
Кредиту за їх крос-курсом на день повернення (сплати), помноженим на 1,155.
У випадку, передбаченому у пiдпунктi «а» пункту 4.2. цього Договору Сторони можуть письмово
погодити iнший курс перерахунку.
У цьому Договорi термiном „крос-курс” позначається спiввiдношення мiж двома iноземними
валютами, яке визначається на пiдставi їх офiцiйного курсу до нацiональної валюти України,
встановленого Нацiональним банком України.».
2) пiдтвердження згоди Товариства на забезпечення порукою Поручителя, наданою згiдно iз
Договором поруки, виконання Боржником своїх обов’язкiв, що виникли на пiдставi Основного
договору з урахуванням усiх змiн i доповнень внесених до Основного договору шляхом укладення
мiж Боржником та Банком:
-Додаткової угоди №1 до Основного договору вiд «04» липня 2012 року;
-Додаткової угоди №2 до Основного договору укладеної в 17 годин 00 хвилин «26» лютого 2013 року;
-Додаткової угоди №3 до Основного договору укладеної в 17 годин 03 хвилин «26» лютого 2013 року;
-Додаткової угоди до Основного договору укладеної в 17 годин 05 хвилин «26» лютого 2013 року;
-Додаткової угоди до Основного договору вiд «14» жовтня 2013 року;
-Додаткової угоди до Основного договору №4 вiд «14» жовтня 2013 року;
-Додаткової угоди до Основного договору №5 «03» липня 2014 року;
-Додаткової угоди до Основного договору №6 вiд «24» жовтня 2014 року;
-Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) вiд «28» березня 2013 року;
-Угоди про внесення змiн №1 вiд «27» червня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного
договору (про надання траншу) вiд «28» березня 2013 року;
-Угоди про внесення змiн №2 вiд «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного
договору (про надання траншу) вiд «28» березня 2013 року.
3) пiдтвердження, що жодне положення додаткової угоди/додаткових угод до Договору поруки не є
таким, що скасовує чи обмежує передбачену Договором поруки солiдарну вiдповiдальнiсть
Товариства перед Банком за виконання будь-яких обов’язкiв Боржника перед Банком за Основним
договором, як тих, що виникли до укладення цiєї Додаткової угоди, так i тих що виникнуть у
майбутньому.
2. Пiдтвердити згоду на забезпечення порукою Товариства, згiдно з умовами Договору поруки,
виконання Боржником своїх обов’язкiв, що виникли/виникнуть на пiдставi Основного договору з
урахуванням усiх змiн i доповнень внесених та/або що будуть внесенi до Основного договору, в тому
числi, але не виключно, перенесення строкiв/термiнiв оплати процентiв та/або траншiв та/або Кредиту
(його частини).
3. Уповноважити Голову Правлiння або уповноважену ним особу пiдписати додаткову
угоду/додатковi угоди до Договору поруки вiд iменi Товариства, а також укладати та пiдписувати всi
додатковi угоди до зазначеного договору в майбутньому, пов’язанi зi змiною будь-яких його умов, за
умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства без отримання будь-яких
додаткових рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю.

Опис

Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування
системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Товариством з ПАТ
"НДУ" укладено договiр на обслуговування випускiв №ОВ-3498 вiд
04.02.2014 р. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось. В графах
"номер" та "дата видачi" лiцензiї або iншого документу на вид
дiяльностi вказанi реквiзити рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку: № 2092 вiд 01.10.2013року, яким
зареєстрованi "Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв".

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росанпрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Цiннi Папери"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22335534

Місцезнаходження

79035 Україна Львівська - м.Львiв вул.Пасiчна, 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263310
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.09.2013

Міжміський код та телефон

(032) 222-53-21

Факс

(032) 222-53-87

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.

Опис

Згiдно договору надаються послуги по зберiганню та облiку цiнних
паперiв власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що
дематерiалiзований. Протягом звiтного перiоду товариство
депозитарну установу не змiнювало.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи бiржа"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20064500

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ - м. Київ Саксаганського 36-В
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Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 581146
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.04.2011

Міжміський код та телефон

(044) 490-57-88

Факс

(044) 490-57-88

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку.

Опис

Надання послуг у вiдповiдностi до умов договору. Протягом звiтного
року змiн не вiдбулось.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Партнерське товариство
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «АКо»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31911511

Місцезнаходження

49135 Україна Дніпропетровська - м.Днiпропетровськ, вул.Богомаза,
буд. 188-В, кв. 31

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 2906
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(056) 231-69-19

Факс

(056) 231-69-19

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудит фiнансової звiтностi Товариства за 2015рiк.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юридична фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «Укрправо»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22925684

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ - м.Київ Шевченка/Пушкiнська, 5-7/29

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

Дiяльнiсть не потребує лiцензування.

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044)499-13-40

Факс

(044)499-13-40

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права.

Опис

Консультацiйнi послуги з юридичних питань.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Унiка»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

31

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01032 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ, вул.Саксаганського,
буд.70А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №293975
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.08.2014

Міжміський код та телефон

(044) 225-60-00

Факс

(044) 225-60-02

Вид діяльності

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРIМ ЗАЛIЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО,
ПОВIТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО
ВНУТРIШНЬОГО ТА IНШИХ ВИДIВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ),
ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]

Опис

Страхування орендованого майна (примiщення в смт Демидiвка) вiд
пожеж, стихiйних лих, падiння на об'єкт пiлотованих повiтряних
суден, шкоди, нанесеної протиправними дiями третiх осiб,
пошкодження водою та iншими рiдинами, наїзду наземним
транспортом на застраховане майно.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Арсенал
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Страхування»
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

03056 Україна м. Київ - м. Київ вул.Борщагiвська, 154

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 198582
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.01.2013

Міжміський код та телефон

(044) 502-67-37

Факс

(044) 502-67-30

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльноправової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

Опис

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв.

32

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42/17/1/10

Рiвненське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA 4000097042

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

85134168

21283542.00

100.00

15.11.2010

Опис

Акцiї ПАТ "Рiвнеобленерго" внесенi до бiржового списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". Акцiї в лiстингу не знаходяться. Цiннi
папери не перебувають в обiгу за межами України.Нерозмiщених цiнних паперiв немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду
не вiдбувалось. Викуп акцiй протягом звiтного перiоду не проводився.
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XI. Опис бізнесу
Державна акцiонерна енергопостачальна компанiя “Рiвнеобленерго” створена шляхом
перетворення Державного пiдприємства “Рiвненське обласне пiдприємство електричних мереж”,
вiдповiдно до Указу Президента України вiд 4 квiтня 1995 року №282/95 “Про структурну
перебудову в електроенергетичному комплексi України” та наказу Мiнiстерства енергетики та
електрифiкацii Украiни №137 вiд 31.07.95 р. Засновником Державної акцiонерної
енергопостачальної компанiї “Рiвнеобленерго” є Держава в особi Мiнiстерства палива та
енергетики України. У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.11.2001 р.
(протокол №7), ДАЕК “Рiвнеобленерго” була перейменована у Вiдкрите акцiонерне товариство
“Ей-I-Ес Рiвнеенерго”. Закрите акцiонерне товариство “Ей-I-Ес Рiвнеенерго” було створене
шляхом реорганiзацiї Вiдкритого акцiонерного товариства “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”, та є
правонаступником всiх його прав та обов'язкiв, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
27.01.2004 р. (протокол №10). Публiчне акцiонерне товариство “АЕС Рiвнеобленерго” було новим
найменуванням Закритого акцiонерного товариства “Ей-I-Ес Рiвнеенерго” вiдповiдно до вимог
Закону України “Про акцiонернi товариства” та у вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв
акцiонерiв вiд 07 квiтня 2011р. Товариство є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Закритого
акцiонерного товариства “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”. Загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2011р.
затвердженi змiни до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, державну
реєстрацiю змiн до установчого документа проведено 12.04.2011р. Рiшенням позачергових
загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2013р. було змiнено найменування ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЕС РIВНЕОБЛЕНЕРГО» на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» та затверджена нова редакцiя Статуту Товариства.
Державну реєстрацiю змiн до установчого документа проведено 30.04.2013р. Рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 24 квiтня 2014р. (Протокол вiд 24.04.2014р.) затверджена нова
редакцiя Статуту Товариства , державну реєстрацiю змiн до установчого документа проведено
08.05.2014р. Змiн до дiючої редакцiї Статуту Товариства за 2015 рiк не було. За звiтний перiод
ПАТ «Рiвнеобленерго» в стадiї злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу не
перебувало.
В складi емiтента не має фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв,
емiтент не виступав засновником дочiрнiх пiдприємств. До складу ПАТ “Рiвнеобленерго” входить
16 районiв електричних мереж (РЕМ): Березнiвський РЕМ (34600, Рiвненська область, м. Березне,
вул. Андрiївська, 73), Володимирецький РЕМ (34300, Рiвненська область, смт. Володимирець, вул.
Соборна, 92), Гощанський РЕМ (35400, Рiвненська область, смт. Гоща, вул. Рiвненська, 58),
Дубенський РЕМ (35600, Рiвненська область, м. Дубно, вул. Замкова, 47), Дубровицький РЕМ
(34100, Рiвненська область, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 11), Зарiчненський РЕМ (34000,
Рiвненська область, смт. Зарiчне, вул. Фестивальна, 4), Здолбунiвський РЕМ (35700, Рiвненська
область, м. Здолбунiв, вул. Стефановича, 6), Корецький РЕМ (34700, Рiвненська область, м.
Корець, вул. Київська, 163), Костопiльський РЕМ (35000, Рiвненська область, м. Костопiль, вул.
Крип'якевича, 52), Млинiвський РЕМ (35700, Рiвненська область, м. Млинiв, вул. Полiщука, 77),
Острозький РЕМ (35800, Рiвненська область, м. Острог, вул. Незалежностi, 159б), Радивилiвський
РЕМ (35500, Рiвненська область, м. Радивилiв, вул.Почаївська, 223), Рiвненський мiський РЕМ
(33013, м. Рiвне, вул. Князя Володимира, 71), Рiвненський район електричних мереж
(33314,Рiвненська область, Рiвненський район, с. Зоря, вул.Клеванська, 2), Рокитнiвський РЕМ
(34200, Рiвненська область, смт.Рокитне, вул. Шевченка, 14), Сарненський РЕМ (34500,
Рiвненська область, м. Сарни, вул. Котляревського, 18), управлiння, департаменти, дирекцiї,
вiддiли, служби, групи, iнформацiйно-консультацiйний центр, кол-центр. Вiдповiдно до
попереднього звiтного 2014року, протягом 2015 року вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi
управлiння Товариства, зокрема у департаментi iнформацiйних технологiй та телекомунiкацiй
створено вiддiл пiдтримки та розробки програмного забезпечення та у складi дирекцiї з питань
безпеки створено службу охорони, що спрямовано на пiдвищення ефективностi органiзацiї
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поточної дiяльностi Товариства. Така структура вiдповiдає тенденцiям формування
енергопостачальних пiдприємств України.
Cередньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод становила –
1 677 осiб; середня кiлькiсть працiвникiв, якi не перебувають в облiковому складi (позаштатних) та
осiб, якi працюють за сумiсництвом – 318 осiб; всього чисельнiсть штатних працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 36 осiб. Фонд оплати працi усiх
працiвникiв за 2015рiк – 105 847,0 тис.грн.; фонд оплати працi штатних працiвникiв - 99 093,5
тис.грн. Витрати на оплату працi згiдно даних Звiту про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився
31 грудня 2015р. - 109 794тис.грн. Вiдносно попереднього 2014 року вiдбулося збiльшення фонду
оплати працi усiх працiвникiв - на 1.72% та збiльшення фонду оплати працi штатних працiвникiв на 4.72%. В цiлому полiтика Товариства з оплати працi протягом 2015 року була спрямована на
пiдвищення заробiтної плати працiвникiв Товариства iз врахуванням продуктивностi та якостi
працi.
У вiдповiдностi до органiзацiйної структури та штатного розкладу Товариство повнiстю
забезпечено персоналом.
У 2015 роцi 76 працiвникiв Товариства пiдвищили квалiфiкацiю, зокрема: пiдвищили квалiфiкацiю
керiвники та спецiалiсти - 16 працiвникiв у спецiалiзованих навчальних закладах: Центрi
пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i спецiалiстiв Мiненерговугiлля НТУУ “КПI”; НIЦ
«Iнформмережа» при ФЕА НТУУ «КПI».
Пiдвищили квалiфiкацiю робiтники – 60 працiвникiв у Навчальному курсовому комбiнатi
Товариства.
Також у 2015 роцi працiвники Товариства направлялись на навчання з метою отримання свiдоцтва
про набуття сумiжних професiй - 311 працiвникiв, зокрема: пройшли навчання та отримали
свiдоцтва про набуття сумiжних професiй - 277 працiвникiв, навчання членiв центральної комiсiї з
перевiрки знань –16 працiвникiв, навчання в сферi цивiльного захисту населення – 18 працiвникiв.
Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним
потребам емiтента та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2015 рiк затвердженi вiдповiдними наказами
по Товариству. Форми звiтiв поданi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнiстверства Фiнансiв України № 73 вiд 7 лютого
2013 року. Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2015 року мiстить повний
комплект фiнансової звiтностi, що повнiстю вiдповiє МСФЗ, та мiстить порiвняльну iнформацiю у
всiх звiтах та примiтках до фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою
Товариства.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм
випадкiв, де вказано iнше. У фiнансової звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за
попереднiй перiод.
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Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Мiжнародних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку України (МСБО) та Положень (облiкових полiтик) бухгалтерського облiку
Товариства.
У вiдповiдностi до облiкових полiтик Товариства об’єкти необоротних активiв вiдображаються в
балансi Товариства по первiснiй (переоцiненiй) вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будьяких збиткiв вiд знецiнення об’єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати,
безпосередньо пов’язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi
витрати за позиками. Для об’єктiв, зведених господарським способом – собiвартiстю будуть
визнанi всi витрати, безпосередньо пов’язанi з веденням такого будiвництва та розподiленi
накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та
iн.).
Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати
були понесенi.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого
використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому можуть
реалiзуватися.
Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по
мiрi їх виникнення.
У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i
придбання основних засобiв.
Вартiсть об’єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї
протягом строку корисного використання такого активу.
Товариство роздiляє об’єкти основних засобiв на наступнi групи: Будiвлi та споруди; Лiнiї
електропередач; Машини та обладнання; Обчислювальна технiка; Обладнання зв’язку;
Автотранспорт; Iнструменти, прилади, iнвентар; Системи облiку електроенергiї; Меблi та офiсне
обладнання.
Для кожного об’єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного
використання. В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим,
анiж строк економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для
Товариства. Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз
застосуванням професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними
активами. Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк)
перевiряється, i, при необхiдностi, переглядається. Строк корисного використання систем облiку й
лiчильникiв становить 10 рокiв.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних
строкiв корисної служби вiдповiдних активiв.
Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець
кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни
вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) «Облiкова
полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на
амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по
найменшiй iз вартостi придбання чи чистої вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у
виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за перiодичною
середньозваженою собiвартiстю: оцiнка за середньозваженою собiвартiстю запасiв проводиться
щодо кожної одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких запасiв на дату операцiї
на сумарну кiлькiсть запасiв на дату операцiї з їх вибуття. Вартiсть запасiв власного виробництва
та вартiсть незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як такi, що "оцiнюються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток", або як "iншi фiнансовi зобов'язання". Компанiя не має фiнансових
зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Iншi фiнансовi
зобов'язання, включають кредити та позики, торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть,
спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються
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за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у
звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона
визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових
потокiв.
Основними видами дiяльностi ПАТ "Рiвнеобленерго", за рахунок яких емiтент отримав 10 та
бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, є передача електричної енергiї мiсцевими (локальними)
електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом. ПАТ
"Рiвнеобленерго" має лiцензiї на передачу та постачання електроенергiї. Пiдприємство охоплює
своєю дiяльнiстю територiю понад 20 тис. кв. км, обслуговує понад 400 тисяч споживачiв юридичних та фiзичних осiб. До складу пiдприємства входить 16 районiв електричних мереж, що
обслуговують всi райони Рiвненської областi та мiсто Рiвне.
За звiтний 2015 рiк обсяг передачi електричної енергiї склав 2 087,4 млн. кВт*год, корисний
вiдпуск електроенергiї споживачам за звiтний рiк становить 1 449,5 млн. кВт*год. Обсяг
реалiзованої продукцiї (наданих послуг з постачання та передачi електроенергiї) у грошовiй формi
за звiтний рiк становить 1 161 396тис.грн.
Вiдповiдно до статтi 12 Закону України «Про електроенергетику», пiдпункту 7 пункту 4
Положення про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України вiд 10 вересня 2014 року № 715,
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг встановлює цiни (тарифи) на електричну енергiю.Цiни (тарифи) на електричну енергiю
протягом 2015 року визначались НКРЕКП для населення згiдно постанов НКРЕКП вiд 23.05.2014
р. № 749 та вiд 26.02.2015 р. № 220, а для iнших категорiй споживачiв (крiм населення) згiдно
постанов вiд 24.12.2014 № 919, вiд 26.01.2015 № 68, вiд 26.02.2015 № 224, вiд 26.03.2015 № 946,
вiд 28.04.2015 № 1321, вiд 26.05.2015 № 1619, вiд 25.06.2015 № 1877, вiд 28.07.2015 № 2089, вiд
27.08.2015 № 2214, вiд 25.09.2015 № 2478, вiд 28.10.2015 № 2654, вiд 26.11.2015 № 2875.
Згiдно даних Звiту про фiнансовi результати за 2015 рiк, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) становить 1 191 153тис.грн., валовий прибуток - 38 546тис.грн.,
фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (прибуток) - 32 984тис.грн.
За межi держави емiтент електроенергiю не експортує, вiдтак частка експорту в загальному обсязi
продажiв вiдсутня.
ПАТ “Рiвнеобленерго” - енергетичне пiдприємство України, що спецiалiзується на передачi та
постачаннi електричної енергiї на територiї мiста Рiвного та Рiвненської областi, тому дiяльнiсть
пiдприємства є перспективною. Метою дiяльностi пiдприємства є задоволення суспiльних потреб
в його продукцiї, роботах, послугах, задоволення потреб споживачiв електроенергiї в умовах
функцiонування єдиної енергетичної системи України та реалiзацiя, на пiдставi одержаного
прибутку, соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв товариства. За останнi 5 рокiв значно
полiпшилась якiсть та надiйнiсть передачi та постачання електричної енергiї, зменшилась
кiлькiсть вiдключень, вiдкрились сучаснi центри з обслуговування споживачiв. Пiдприємство
вчасно розраховується за закуплену електроенергiю, перебуваючи за регiональним
позицiонуванням серед одних iз найбiльших платникiв податкiв у Рiвненськiй областi.
Суттєвої залежностi вiд сезонних змiн немає.
Споживачами послуг Товариства є юридичнi та фiзичнi особи мiста Рiвне та Рiвненської областi.
За звiтний 2015 рiк основними клiєнтами були: ТОВ "Рiвнетеплоенерго", ТОВ "Клесiвський кар'єр
нерудних копалин", РОВКП ВКГ "Рiвнеоблводоканал", ТОВ "Маркет-Сервiс Святошинський",
Кузнецовське МКП, КП "Рiвнеелектроавтотранс", ДП НАЕК "Енергоатом" ВП "Рiвненська АЕС",
ДП "Рiвнеторф", яким в сукупностi вiдпущено 4,49% електроенергiї вiд загальної кiлькостi
вiдпущеної електроенергiї за рiк.
Можливими факторами ризику в господарськiй дiльностi емiтента виступають:
•низька платоспроможнiсть промислових та побутових споживачiв електроенергiї;
•форс-мажорнi ризики та несприятливi погоднi умови;
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•нестабiльнiсть законодавчої бази;
•стан загальної економiчної ситуацiї в Українi.
•ризик неякiсного технологiчного обладнання, який вирiшується шляхом впровадження
iнвестицiйних програм щодо реконструкцiї та модернiзацiї обладнання.
Товариство вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими
ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Товариство структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на
максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають в
себе чотири типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на
товари та iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. Товариство
управляє ризиком змiни процентних ставок, використовуючи кредити i позики з фiксованою
процентною ставкою.Схильнiсть Товариства до ризику змiни валютних курсiв обумовлена
банкiвськими кредитами номiнованими у доларах США. Товариство в основному схильне до
ризику змiни курсу долара США.
Пiдхiд керiвництва Товариства до вирiшення проблем лiквiдностi ґрунтується на ефективному
здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному
капiталi.
Товариство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної
лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з
фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi
фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.
Пiдхiд емiтента до системи оцiнки та управлiння ризиками грунтується на комплекснiй системi
внутрiшнього контролю та управлiння, заснованiй на стратегiчному та поточному плануваннi.
Товариство систематично виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та
операцiйних цiлей. Усi рiшення Товариства приймаються з врахуванням iснуючих, а також
потенцiйних загроз та можливостей. Полiтична та соцiальна нестабiльнiсть в поєднаннi iз
зростанням регiональної напруженостi призвели до того, що за 2015 рiк українська гривня значно
знецiнилася вiдносно основних iноземних валют. Поєднання вищевказаних подiй призвели до
зниження лiквiдностi i погiршення умов кредитування. Однак, Товариство вживає всi необхiднi
заходи для пiдтримки життєдiяльностi пiдприємства i розвитку бiзнесу в поточному економiчному
середовищi.
Збут електроенергiї здiйснюється методом прямих поставок юридичним та фiзичним споживачам
Рiвненської областi та мiста Рiвне на основi договiрних вiдносин.
Пiдприємство закуповує готову продукцiю - електричну енергiю. Змiн в джерелах надходження
електричної енергiї за 2015 рiк не вiдбулося. ПАТ "Рiвнеобленерго" здiйснює закупiвлю
електричної енергiї в ДП "Енергоринок", протягом звiтного 2015 року Товариство придбало
електроенергiю у ДП “Енергоринок” на суму 987 050 тис. гривень. Середня оптова цiна купованої
електроенергiї в 2015 роцi становила 481,88 грн. за 1 МВт., тодi як середня оптова цiна у 2014роцi
була 365,60 грн. за 1 МВт. В 2015роцi в порiвняннi з 2014 роком вiдбулось пiдвищення середньої
оптової цiни на куповану електричну енергiю на 31,81%. Розрахунки за поставлену електроенергiї
здiйснювались у вiдповiдностi до умов договору, укладеного мiж Товариством та ДП
"Енергоринок".
Енергетична галузь України, як одна iз системоутворюючих галузей економiки України, має
важливе значення в системi нацiональної безпеки. Вiдповiдно, стратегiчною метою розвитку
електроенергетичного комплексу України є його докорiнна перебудова на основi новiтнiх
технологiй iз забезпеченням маневреностi, енергетичної та економiчної ефективностi, екологiчної
прийнятностi, стале, надiйне, безпечне, якiсне та ефективне постачання електричної енергiї
галузям економiки та соцiальнiй сферi України.
ПАТ "Рiвнеобленерго" є природним монополiстом i здiйснює дiяльнiсть в рамках
антимонопольного законодавства України.На територiї здiйснення своєї дiяльностi (Рiвненська
область) пiдприємство мало у 2015 роцi конкурентiв: ТОВ "Рiвнетеплоенерго", ТОВ
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"Енергозахiд", ПАТ "УIФК", ТОВ"Агенцiя iнвестицiйного менеджменту". Частка незалежних
постачальникiв на регiональному ринку становить приблизно 30,5 %.
Основними перспективними планами розвитку є будiвництво лiнiй електропередач та пiдстанцiй,
реконструкцiя наявних лiнiй електропередач, оновлення зношеного обладнання, замiна його на
бiльш економiчно вигiдне; робота iз споживачами (позицiя спрямована на безумовне припинення
безоплатного вiдпуску електроенергiї споживачам); зниження рiвня технологiчних втрат
електроенергiї на її транспортування по електричним мережам; виконання Iнвестицiйної програми
та iншi заходи.
Оскiльки пiдприємство закуповує готову продукцiю, електроенергiю, в ДП “Енергоринок” для
подальшого розподiлення та постачання споживачам, а не сировину чи матерiали, постачальники
сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання, вiдсутнi.
Всього за 2011 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму – 36 064 тис. грн., з них: машини
та обладнання - 7 965 тис. грн.; транспортнi засоби – 1 854 тис. грн.; обчислювальна технiка,
прилади, iнструменти - 7 954 тис. грн.; будинки, споруди, передавальнi пристрої – 18 112 тис. грн.
Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на суму - 2 535 тис. грн. За 2011 рiк вибуло основних
засобiв та нематерiальних активiв на загальну суму 2 287 тис. грн.
Всього за 2012 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму – 45 286 тис. грн., з них: машини
та обладнання - 12 804 тис. грн.; транспортнi засоби – 2 345 тис. грн.; обчислювальна технiка,
прилади, iнструменти - 7 305 тис. грн.; будинки, споруди, передавальнi пристрої – 22832 тис. грн.
Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на суму - 1 247 тис. грн. За 2012 рiк вибуло основних
засобiв та нематерiальних активiв на загальну суму 1 929 тис. грн.
Всього за 2013 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму – 53 071 тис. грн., з них: машини
та обладнання - 18 721 тис. грн.; транспортнi засоби – 2 171 тис. грн.; обчислювальна технiка,
прилади, iнструменти - 6 090 тис. грн.; будинки, споруди, передавальнi пристрої – 26 089 тис. грн.
Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на суму - 2 761 тис. грн. За 2013 рiк вибуло основних
засобiв та нематерiальних активiв на загальну суму 1 825 тис. грн.
Всього за 2014 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму – 66 308 тис. грн., з них: машини
та обладнання - 10 701 тис. грн.; транспортнi засоби – 4 031тис. грн.; обчислювальна технiка,
прилади, iнструменти - 11 787тис. грн.; будинки, споруди, передавальнi пристрої – 39 789тис. грн.
Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на суму - 682тис. грн. За 2014 рiк вибуло основних
засобiв та нематерiальних активiв на загальну суму 1 844тис. грн.
Всього за 2015 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму – 89 606 тис. грн., з них: машини
та обладнання - 15173 тис. грн.; транспортнi засоби – 7712тис. грн.; обчислювальна технiка,
прилади, iнструменти – 13789 тис. грн.; будинки, споруди, передавальнi пристрої – 52932 тис. грн.
Крiм того нематерiальних активiв надiйшло на суму – 375 тис. грн. За 2015 рiк вибуло основних
засобiв та нематерiальних активiв на загальну суму 2500 тис. грн.
Пiдприємство здiйснює iнвестицiйну дiяльнiсть вiдповiдно до затвердженої iнвестицiйної
програми НКРЕКП.
Протягом звiтного року правочини мiж емiтентом ( а також його дочiрнiми/залежними
пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами емiтента), з одного боку, i власником iстотної
участi, членами Наглядової ради, членами Правлiння, афiлiйованими особами, з iншого боку, не
вчинялись. ПАТ «Рiвнеобленерго» не є засновником дочiрнiх пiдприємств. Частки в статутному
капiталi iнших суб’єктiв господарювання у Товариства не має.
Залишкова вартiсть власних та орендованих основних засобiв станом на 31.12.2015р. становить 1
483 894 тис.грн., з них - вартiсть власних основних засобiв - 1 482 646 тис.грн. та орендованих
основних засобiв -1 248тис.грн. Орендованi основнi засоби облiковуються за балансом за
оцiночною вартiстю, що зазначена в договорi оренди. Первiсна вартiсть основних засобiв на
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01.01.2015р. – 3 652 594 тис.грн., станом на 31.12.2015р. – 3 739 848 тис.грн. Ступiнь зносу
основних засобiв станом на 31.12.2015р. – 60%. Ступiнь використання основних засобiв - до
повного зносу. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2015р. – 2 257 202 тис.грн. Iнша
iнформацiя щодо обмежень на майно емiтента розкрита в примiтках до аудиторського висновку до
рiчної фiнансової звiтностi. Мiсцезнаходження власних основних засобiв: м.Рiвне та Рiвненська
область.
Екологiчнi фактори суттєво не впливають на використання активiв пiдприємства. Разом з тим,
протягом 2015 року Товариством виконано ряд заходiв, направлених на недопущення
перевищення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, на охорону водного басейну,
на дотримання законодавства, що регулює поводження з вiдходами та iншi.
Протягом 2015 року в Товариствi виконанi наступнi заходи, направленi на недопущення
перевищення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря:
1. Проведено перевiрку ефективностi роботи газоочисного устаткування (контрольнi замiри
викидiв вiд 3 циклонiв).
Проведено ряд заходiв, пов’язаних з охороною та рацiональним використанням водних ресурсiв:
1. Отримано дозвiл на спецiальне водокористування на 4 трубчатi колодязi, що використовується
Товариством.
2. Здiйснено щоквартальне дослiдження якостi вод, що забираються з пiдземних горизонтiв (для 5
трубчатих колодязiв).
3. Проведено повiрку лiчильникiв води, що встановленi на водопроводах (13 водолiчильникiв).
4. Встановлено 3 лiчильники води на водопроводах, де ранiше не було облiку водоспоживання.
Щодо поводження з вiдходами в 2015 роцi виконанi наступнi заходи:
1. Розроблено, погоджено, затверджено та зареєстровано в Департаментi екологiї та природних
ресурсiв Рiвненської ОДА Реєстрову карту об’єкта утворення вiдходiв.
2. Проведено збiр та передачу для спецiалiзованих пiдприємств вiдходiв: I класу небезпеки – 0,9 т;
II класу небезпеки – 8,2 т; III класу небезпеки – 3,1 т; IV класу небезпеки – 188,3 т.
У 2015 роцi ПАТ «Рiвнеобленерго» успiшно пройшло наглядовий аудит, що пiдтвердив
вiдповiднiсть мiжнародним стандартам впровадженої в Товариствi iнтегрованої системи
управлiння, зокрема стандарту ISO 14001:2004 «Система екологiчного менеджменту».
З метою покращення рiвня експлуатацiї, пiдвищення надiйностi електропостачання споживачiв та
пiдтримки в належному технiчному станi дiючих електричних мереж персоналом ПАТ
“Рiвнеобленерго” за 2015 рiк були виконанi роботи з ремонту електричних мереж на загальну суму
24 711,25 тис. грн., а саме: ПЛ 110-35-10-0,4 кВ – 2 357,67 км (145,98 % вiд плану), пiдстанцiй 11035 кВ - 14 шт. (100 % вiд плану), ТП, РП 10 (6) /0,4кВ - 716 шт. (172,95% вiд плану). Товариство
обслуговує електричнi мережi, розташованi на територiї областi, а саме: повiтрянi лiнiї
електропередач напругою 110-0,4 кВ - 25 689,42 км; кабельнi лiнiї електропередач 35-0,4 кВ – 1
300,34км; пiдстанцiї 110-35 кВ, потужнiстю 1217,23 МВА - 126 шт.; ТП 10/0,4 кВ, потужнiстю 1
132,25 МВА – 5 884 шт. Пiдприємством протягом 2015 року проводилася робота по оновленню
обладнання, замiнi його на бiльш сучасне та економiчно вигiдне, а саме: проведено повну замiну
ПЛ 0,4-10 кВ – 154,74 км; проведено замiну провода ПЛ 0,4 кВ на ПЛI 0,4 кВ – 97,11 км;
встановлено розвантажувальнi КТП 10/0,4 кВ – 17 шт. загальною потужнiстю 2,23 МВА;
проведено замiну iснуючих КТП 10/0,4 кВ - 3 шт; проведено реконструкцiю КЛ 10-0,4 кВ – 8,15
км; побудовано нових ПЛ-10 кВ – 5,303 км.; виконано замiну двох МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ з
замiною релейного захисту на механiчнiй базi на новi цифровi пристрої РЗА на ПС 110/35/10
«Володимирець». На 2016 рiк iнвестицiйним планом передбачено наступне: побудувати новi ПЛ
10 кВ – 3,48 км; провести замiну ПЛ-0,4 кВ на ПЛI-0,4 кВ – 54,793 км; провести реконструкцiю
КЛ-10 кВ – 5,56 км; провести реконструкцiю КЛ-0,4 кВ – 0,032 км; провести реконструкцiю ПС
110 «Володимирець» (роботи III-ї черги); встановлення розвантажувальних ТП- 8 шт..
Фiнансування вказаних заходiв буде проводитися за рахунок амортизацiйних вiдрахувань –
55,10% та iнших доходiв (дохiд вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї та небалансу ТВЕ) –
44,90%.
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Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства виступають: зростання частки
фiзично зношеного електричного обладнання та споруд; невеликi обсяги реконструкцiї та нового
будiвництва електричних мереж; крадiжки елементiв електричних мереж. Незадовiльний
технiчний стан обладнання є причиною технологiчних витрат електроенергiї (ТВЕ) на її
транспортування по електричним мережам. Зниження ТВЕ - це iстотний резерв пiдвищення
доходностi пiдприємства.
Факторами, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства також є: погiршення загальної
економiчної ситуацiї в Українi (зростання iнфляцiї, зниження рiвня платоспроможностi
споживачiв), недосконалiсть галузевого законодавства, форс-мажорнi обставини.
За 2015 рiк Товариство сплатило 49,1 тис.грн. штрафних санкцiй до бюджету за виявленi
порушення чинного законодавства.
Облiкова полiтика в Товариствi ведеться у вiдповiдностi до Закону України " Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2015 рiк затвердженi вiдповiдними наказами
по Товариству. Форми звiтiв поданi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку затверджених наказом МiнФiну України № 73 вiд 7 лютого 2013 року.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2015 мiстить повний комплект фiнансової
звiтностi, що повнiстю вiдповiє МСФЗ та мiстить порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та
примiтках до фiнансової звiтностi.
Розмiр робочого капiталу достатнiй для поточних потреб емiтента.
Пiдхiд керiвництва Товариства до вирiшення проблем лiквiдностi ґрунтується на ефективному
здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному
капiталi.
Товариство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної
лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з
фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi
фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.
Метою Товариства є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом
використання банкiвських кредитiв.
Згiдно даних балансу Товариства на 31 грудня 2015року: дебiторська заборгованiсть за продукцiю,
товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду становить 44 582тис.грн.; поточна
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015р. становить 8
570тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами на кiнець звiтного
перiоду становить 113 284тис.грн.
Прiоритетним напрямком роботи ПАТ “Рiвнеобленерго” є робота з споживачами. Позицiя
спрямована на безумовне припинення безоплатного вiдпуску електроенергiї споживачам.
Наступним напрямком роботи на 2016рiк є будiвництво та реконструкцiя електромереж, зниження
технологiчних втрат електроенергiї, 100% виконання iнвестпрограми.
На 2016 рiк iнвестицiйним планом передбачено наступне: побудувати новi ПЛ 10 кВ – 3,48 км;
провести замiну ПЛ-0,4 кВ на ПЛI-0,4 кВ – 54,793 км; провести реконструкцiю КЛ-10 кВ – 5,56
км; провести реконструкцiю КЛ-0,4 кВ – 0,032 км; провести реконструкцiю ПС 110
«Володимирець» (роботи III-ї черги); встановлення розвантажувальних ТП- 8 шт. Фiнансування
вказаних заходiв буде проводитися за рахунок амортизацiйних вiдрахувань – 55,10% та iнших
доходiв (дохiд вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї та небалансу ТВЕ) – 44,90%.
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До iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому можна вiднести
фiнансово-економiчнi фактори (загальний стан економiки країни), виробничо-технологiчнi (рiвень
технологiчних втрат електроенергiї при її транспортуваннi електричними мережами), соцiальнi
фактори (рiвень платоспроможностi споживачiв).
Дослiдження та розробки емiтентом за звiтний 2015 рiк не проводилися.
В 2015 роцi господарським судом Рiвненської областi розглянуто спiр за позовом Публiчного
акцiонерного товариства «Альфа-Банк» до Публiчного акцiонерного товариства «Рiвнеобленерго»
про стягнення заборгованостi за договором поруки, сума позовних вимог становила бiльше 10
вiдсоткiв активiв емiтента (ухвала господарського суду Рiвненської областi про порушення
провадження у справi №918/856/15 вiд 28.07.2015р.). Ухвалою господарського суду Рiвненської
областi вiд 09.12.2015р. по данiй справi провадження припинено у зв’язку з вiдсутнiстю предмета
спору.
Iнших судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент,
його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи та якi стосуються господарської або фiнансової
дiяльностi емiтента, протягом звiтного року не було.

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

1499401

1482226

1807

1248

1501208

1483474

будівлі та споруди

1084888

1070736

0

0

1084888

1070736

машини та
обладнання

336573

323032

0

0

336573

323032

транспортні засоби

16052

19557

1807

1248

17859

20805

0

0

0

0

0

0

61888

68901

0

0

61888

68901

2. Невиробничого
призначення:

447

420

0

0

447

420

будівлі та споруди

435

407

0

0

435

407

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

12

13

0

0

12

13

1499848

1482646

1807

1248

1501655

1483894

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис *Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): - Група “Будiвлi
та споруди” - строк корисного використання 20-40 рокiв - Група “Машини та обладнання” – 7-20
рокiв - Група “Транспортнi засоби” 5-20 рокiв - Група “Iншi” - 10 рокiв.
Орендованi основнi засоби облiковуються за балансом за оцiночною вартiстю, що зазначена в
договорi оренди.
В графi Основнi засоби, всього наведено залишкову вартiсть власних та орендованих основних
засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2015р. – 3 652 594 тис.грн., станом на
31.12.2015р. – 3 739 848 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2015р. – 60%. Ступiнь використання основних
засобiв - до повного зносу.
Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2015р. – 2 257 202 тис.грн.
Iнша iнформацiя щодо обмежень на майно емiтента розкрита в примiтках до аудиторського
висновку до рiчної фiнансової звiтностi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

1263406

1273043

Статутний капітал
(тис. грн.)

21284

21284

Скоригований
статутний капітал

21284

21284
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(тис. грн)
Опис

*Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з
Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №1000-1090, 1100-1190 та
1200 активу Балансу Товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1). Розраховуємо суму
зобов'язань як суму рядкiв 1500-1545, 1600-1690 ПАСИВУ Балансу (S2). Вартiсть чистих
активiв визначається як S1-S2

Висновок

Величина чистих активiв та розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам
частини 3 ст. 155 ЦК України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за користування
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
грн.)
річних)

Дата
погашення

X

144004

X

X

Короткостроковi кредити банку

19.03.2015

144004

11

27.05.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

8939

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

132113

X

X

Усього зобов'язань

X

285056

X

X

у тому числі:

у тому числі:

Опис:

Зобов'язання за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами
ФОН, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi
права вiдсутнi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Постачання та
передача
електроенергiї

0

0

0

0

1161396

97.5

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)

1

2

3

1

Виробничi матерiальнi витрати

0

2

Собiвартiсть реалiзованої купованої
електроенергiї

71.5

3

Амортизацiя

9.6

4

Виробничi витрати на оплату працi

8.3

5

Вiдрахування на соцiальнi заходи

0

6

Виробничi iншi прямi витрати

0

6

Виробничi iншi прямi витрати

0

7

Розпод.загальновиробничих витрат

0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

07.09.2015

08.09.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Партнерське
товариство "АКо"
31911511
49135, м. Днiпропетровськ, вул.
Богомаза, буд. 188-В, кв. 31
№ 2906 23.04.2002

д/н д/н д/н -

Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежних аудиторiв
Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства "Рiвнеобленерго" та
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
Публiчне акцiонерне товариство "Рiвнеобленерго"
Код ЄДРПОУ 05424874
Мiсцезнаходження вул. Князя Володимира, 71, м. Рiвне, Рiвненська обл., 33013
Дата державної реєстрацiї – 15 квiтня 2004 року
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Рiвнеобленерго" (далi Компанiя), що
додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2015 року i звiт про сукупнi прибутки та
збитки, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного
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акцiонерного товариства "Рiвнеобленерго" станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 32 до фiнансової звiтностi, в якiй зазначається, що Компанiя
веде свою дiяльнiсть в умовах полiтичної та економiчної кризи. Цi умови вказують на iснування невизначеностi, яка
може вплинути на здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Ця фiнансова звiтнiсть не
включає коригування, якi б виникли, якби Компанiя не могла продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому. Про такi
коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
Рiвне, Україна
16 лютого 2016 року
Олександр О. Довженко
Аудитор / Генеральний директор
Сертифiкат аудитора серiя А № 003427, вiд 28 травня 1998 року
Подовжено термiн дiї до 28 травня 2017 року
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство "АКо", код за ЄДРПОУ 31911511, зареєстроване
21 березня 2002 року виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради, номер запису 1 224 120 0000 014472,
свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 № 413175.
Вул. Богомаза, буд. 188-В, кв. 31, м. Днiпропетровськ, 49135, тел./факс (0562) 31-69-19.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги, № 2906 вiд 23
квiтня 2002 року. Термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 28 лютого 2017 року.
Свiдоцтво про проходження контролю якостi № 0256, видане згiдно рiшення АПУ вiд 05.07.2012 № 252/4.
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2014

1

0

3

2013

3

2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
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Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Порядок денний позачергових загальних зборiв, якi вiдбулися
11.08.2015р. наступний: 1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариства), припинення повноважень
лiчильної комiсiї Товариства. 2.Про порядок проведення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. 3.Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови
договору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ «Альфа-Банк».

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Протягом звiтного перiоду
Наглядова рада самооцiнку не
проводила.

д/в
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

В складi Наглядової ради комiтети
не створювались.
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Інші (запишіть)

В складi Наглядової ради комiтети
не створювались.

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилася, оскiльки в складi Наглядової ради комiтети не
створювались.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Винагорода членам Наглядової
ради виплачується у вiдповiдностi
до цивiльно-правових договорiв,
умови яких були затвердженi
загальними зборами акцiонерiв.

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Наглядова рада обирається Загальними зборами з фiзичних осiб,
якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та на яких не розповсюджуються
обмеження, встановленi чинним законодавством, та/або з юридичних осiбакцiонерiв.Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям професiйної
належностi та вiдповiдностi власним посадам. Членами Наглядової ради не
можуть бути: народнi депутати України,члени Кабiнету Мiнiстрiв України,
керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого
самоврядування, вiйськовослужбовцi, посадовi особи органiв прокуратури, суду,
служби безпеки, внутрiшнiх справ, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли вони
виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та
представляють iнтереси держави або територiальної громади в Наглядовiй радi
або Ревiзiйнiй комiсiї; особи, яким суд заборонив займатись видом дiяльностi,
яким займається й Товариство;особи, якi мають не зняту або непогашену
судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини.

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

В 2015 звiтному роцi новi члени
Наглядової ради не обирались.
Обрання дiючого в 2015роцi
складу Наглядової ради вiдбулося
загальними зборами акцiонерiв
23.07.2013р., обранi в 2013 роцi
новi члени Наглядової ради
самостiйно ознайомилися iз
змiстом внутрiшнiх документiв
ПАТ "Рiвнеобленерго".

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні
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Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так
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Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада

Ні

X
X
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Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

X
X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/в

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
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депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
На офiцiйному сайтi ПАТ "Рiвнеобленерго" оприлюднено iнформацiю про те, що
уповноваженими органами ПАТ "Рiвнеобленерго" не затверджувалися Принципи (кодекс)
корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

05424874

за КОАТУУ

5610100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
35.12

1995

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Князя Володимира, 71, м. Рiвне,
Рiвненська обл., 33013

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

5954

3060

0

первісна вартість

1001

28176

28403

0

накопичена амортизація

1002

-22222

-25343

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

8229

6193

0

Основні засоби:

1010

1499848

1482646

0

первісна вартість

1011

3652594

3739848

0

знос

1012

-2152746

-2257202

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи
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накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

74383

130471

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

1095

1049

0

Усього за розділом I

1095

1589509

1623419

0

Запаси

1100

12946

16507

0

Виробничі запаси

1101

12805

16411

0

Незавершене виробництво

1102

141

96

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

33197

44582

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

174

591

0

з бюджетом

1135

9441

5468

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

9439

5072

0

з нарахованих доходів

1140

322

182

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

704

490

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

1

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

29627

46946

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

312

377

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

13682

18901

0

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

II. Оборотні активи
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Усього за розділом II

1195

100405

134045

0

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

1200

0

38

0

Баланс

1300

1689914

1757502

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

21284

21284

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

5321

5321

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1246438

1236801

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

1273043

1263406

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

208322

196872

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

2469

3618

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

2469

3618

0

Цільове фінансування

1525

289

208

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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Усього за розділом II

1595

211080

200698

0

Короткострокові кредити банків

1600

94611

144004

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

14238

8570

0

за розрахунками з бюджетом

1620

3308

8939

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

189

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1654

2085

0

за розрахунками з оплати праці

1630

2709

2982

0

за одержаними авансами

1635

82067

113284

0

за розрахунками з учасниками

1640

1320

1320

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

3752

8341

0

Доходи майбутніх періодів

1665

8

1

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2124

3872

0

Усього за розділом IІІ

1695

205791

293398

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1689914

1757502

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/в

Керівник

Невмержицький Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Степанчук Олена Володимирiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05424874

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

1191153

927670

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 1152607 )

( 934846 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

38546

0

збиток

2095

(0)

( 7176 )

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

18006

19971

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 20928 )

( 22438 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 2640 )

( 5245 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Стаття
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Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

32984

0

збиток

2195

(0)

( 14888 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

21019

8564

Інші доходи

2240

3052

81

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 14579 )

( 8054 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 52833 )

( 46994 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 10357 )

( 61291 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

959

-3583

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 9398 )

( 64874 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-239

3850

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-239

3850

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-239

3850

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-9637

-61024

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

57423

36573

Витрати на оплату праці

2505

109794

99752

Відрахування на соціальні заходи

2510

38142

35037

Амортизація

2515

109618

107360

Інші операційні витрати

2520

43756

34950

Разом

2550

358733

313672
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ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

85134168

85134168

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

85134168

85134168

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.11039

-0.76202

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.11039

-0.76202

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Невмержицький Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Степанчук Олена Володимирiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05424874

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1425850

1125945

Повернення податків і зборів

3005

1035

2

у тому числі податку на додану вартість

3006

1000

0

Цільового фінансування

3010

2726

1722

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

27629

17857

Надходження від повернення авансів

3020

3309

71

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

3643

4114

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

8198

7384

Надходження від операційної оренди

3040

202

699

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

14100

12901

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 139063 )

( 108160 )

Праці

3105

( 85853 )

( 86620 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 40907 )

( 40221 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 73868 )

( 68359 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 6323 )

( 5150 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 43576 )

( 42860 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 23969 )

( 20349 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 954465 )

( 740172 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1214 )

( 2113 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 332 )

( 257 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 18431 )

( 15177 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

172559

109616

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

212

194

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

21471

9465

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

10999

42258

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 67500 )

( 86998 )

необоротних активів

3260

( 106163 )

( 73195 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-140981

-108276

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

133705

70446

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

-133705

-70446

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 14259 )

( 7847 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-14259

-7847

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

17319

-6507

Залишок коштів на початок року

3405

29627

36134

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

46946

29627

Примітки

д/в

Керівник

Невмержицький Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Степанчук Олена Володимирiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05424874

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за

3553

0

0

0

0
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продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)
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необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Пiдприємство веде звiт про рух грошових коштiв за
прямим методом.

Керівник

Невмержицький Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Степанчук Олена Володимирiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"

Підприємство

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05424874

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

21284

0

0

5321

1246438

0

0

1273043

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

21284

0

0

5321

1246438

0

0

1273043

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-9398

0

0

-9398

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

-239

0

0

-239

69

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0
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прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0
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частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-61024

0

0

-9637

Залишок на
кінець року

4300

21284

0

0

5321

1236801

0

0

1263406

Примітки

д/в

Керівник

Невмержицький Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Степанчук Олена Володимирiвна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року
1.Загальна iнформацiя
Публiчне акцiонерне товариство "Рiвнеобленерго" (далi – Компанiя або Рiвнеобленерго)
зареєстроване згiдно з чинним законодавством України. Спочатку Компанiя була створена як
державне пiдприємство i стала вiдкритим акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства
України згiдно Указу Президента України «Про структурну перебудову в електроенергетичному
комплексi України» вiд 4 квiтня 1995 року та наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї
України вiд 2 серпня 1995 року.
В результатi тендеру в 2001 роцi основним акцiонером Компанiї став приватний iнвестор.
12 квiтня 2011 року у зв'язку зi змiною назви Компанiя була перереєстрована як Публiчне
Акцiонерне Товариство "АЕС Рiвнеобленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
30 квiтня 2013 року у зв'язку зi змiною назви Компанiя була перереєстрована як Публiчне
Акцiонерне Товариство "Рiвнеобленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Основною дiяльнiстю Компанiї є передача та постачання електроенергiї фiзичним та юридичним
особам в м. Рiвне та Рiвненськiй областi, Україна.
Товариство отримало лiцензiї Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України
(«НКРЕ») на постачання та передачу електроенергiї вiд 16 травня 2013 року.
Юридична адреса Компанiї: вул. Князя Володимира, буд. 71, м. Рiвне, 33013, Україна.
2.Основнi положення облiкової полiтики
2.1.Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi ("МСФЗ").
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм
випадкiв, де вказано iнше. У фiнансової звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за
попереднiй перiод.
2.2.Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активi вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням нарахованої
сум нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення.
Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на стадiї розробки
(в розумiннi МСФО 38 "Нематерiальнi активи") i Компанiя може продемонструвати наступне:
•Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального активу, так, щоб його можна було
використовувати або продано;
•Намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати його або продати;
•Здатна використати нематерiальний актив;
•Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди;
•Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки,
використання активу.
•Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального активу в процесi його
розробки.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання
активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення.
Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна
строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно.
У звiтному перiодi у якостi нематерiальних активiв Компанiя облiковує програмнi продукти.
2.3.Основнi засоби
Об’єкти необоротних активiв вiдображаються в балансi Компанiї по первiснiй вартостi за мiнусом
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накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об’єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв
включає витрати, безпосередньо пов’язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам,
капiталiзованi витрати за позиками. Для об’єктiв, зведених господарським способом –
собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов’язанi з веденням такого будiвництва
та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у
будiвництвi та iн.).
Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати
були понесенi.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого
використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються
як брухт.
2.3.Основнi засоби (продовження)
Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по
мiрi їх виникнення.
У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i
придбання основних засобiв.
Вартiсть об’єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї
протягом строку корисного використання такого активу. Для кожного об’єкту основних засобiв
встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очiкуваний
строк корисного використання може бути меншим, анiж строк економiчної служби активу в силу
специфiки очiкуваної корисностi активу для Компанiї. Розрахункова оцiнка строку корисного
використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, заснованого на
досвiдi роботи Компанiї з аналогiчними активами. Очiкуваний строк корисного використання
регулярно (не рiдше одного разу на рiк) перевiряється, i, при необхiдностi, переглядається. Строк
корисного використання систем облiку й лiчильникiв становить 10 рокiв.
Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом таких очiкуваних
строкiв корисної служби вiдповiдних активiв:
Групи основних засобiв Термiн корисного використання
Будiвлi 20-40 рокiв
Лiнiї електропередач 30 рокiв
Машини та обладнання 7-20 рокiв
Автотранспорт 5-20 рокiв
Виробничий iнвентар, офiснi меблi та обладнання та iнше 10 рокiв
Компанiя оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець
кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни
вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) "Облiкова
полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".
Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на
амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду.
2.4.Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу.
Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення
корисностi, Компанiя оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного
вiдшкодування активу - це бiльша з наступних величин: справедливої вартостi активу або
пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i вартостi
використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за
винятком активiв, якi не генерують надходження грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд
надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть
активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть
якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. Пiд час оцiнки вартостi використання,
майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка
вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi активу. Збитки
вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод в складi тих
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категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується
сума вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки у
тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми
очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi.
У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до суми очiкуваного
вiдшкодування. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням
амортизацiї), за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попереднi роки не був визнаний
збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про фiнансовi
результати за перiод. Пiсля такої змiни вартостi майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються
таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням
залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
2.5.Фiнансовi iнструменти
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан
тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi
активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку признаються за справедливою вартiстю.
Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових
зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, оцiнених за справедливою
вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть
фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Витрати, що
безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi
вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на
прибутки i збитки. Облiкова полiтика вiдносно подальшої переоцiнки цих iнструментiв
розкривається у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики, викладеної нижче.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми
вiдображаються в балансi, лише тодi, коли Компанiя має юридично закрiплене право залiку
визнаних сум i має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i
погасити зобов'язання.
2.6.Фiнансовi активи
Фiнансовi активи класифiкуються таким чином:
•фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки;
•позики та дебiторська заборгованiсть;
•фiнансовi в активи, якi утримуються до погашення;
•фiнансовi активи, доступнi для продажу;
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти, депозити, торгову та iншу дебiторську
заборгованiсть.
Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки
Фiнансовий актив є фiнансовим активом, який переоцiнюється за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля
первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або
продаж на основi їхньої справедливої вартостi вiдповiдно до прийнятого управлiння ризиками або
iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до
здiйснення операцiї, визнаються у прибутках або збитках у мiру виникнення. Фiнансовi активи, якi
переоцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку,
оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються у прибутках або збитках.
У Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки
та збитки.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають
фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, класифiкуються як
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позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням
збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки
вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не
буде суттєвим.
У дану категорiю, головним чином, вiдноситься торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть.
Фiнансовi в активи, якi утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi
iнструменти класифiкуються як утримуванi до погашення. Утримуванi до погашення фiнансовi
активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з
проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, утримуванi до погашення,
оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка, за
вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Доступнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в
цю категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного
визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а
нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному доходi.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному
доходi, визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi з
iнвестицiй, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як процентний дохiд або витрата, з
використанням метода ефективного вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi
про фiнансовi результати за статтею "Дивiденди отриманi" в момент отримання прав на них.
Компанiя не має фiнансових активiв, доступних для продажу станом на 31 грудня 2015 та 2014
рокiв.
2.6.Фiнансовi активи (продовження)
Знецiнення фiнансових активiв
Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну дату балансу. Фiнансовi
активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдоцтва того, що в результатi одного
або бiльш подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на передбачуваний
майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї надана негативна дiя.
Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати:
•iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або
•невиконання зобов'язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або
•коли iснує вiрогiднiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову реорганiзацiю.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Компанiя проводить
оцiнку iснування об'єктивних свiдчень знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв,
або сукупно за фiнансовими активами, якi не є iндивiдуально значимими.
Для фiнансових активiв, якi вiдображено за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця
мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх потокiв
грошових коштiв, дисконтованих по первиннiй ефективнiй ставцi вiдсотка для даного фiнансового
активу. Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв,
за винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснюється за
рахунок резерву пiд знецiнення.
Резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi
Компанiя нараховує резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi виходячи
iз оцiнки Компанiї можливостi стягнення заборгованостi з конкретних клiєнтiв. Якщо вiдбувається
зниження кредитоспроможностi будь-якого iз крупних клiєнтiв, або фактичнi збитки вiд
невиконання зобов’язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Якщо Компанiя визначає, що не iснує об’єктивного
пiдтвердження факту знецiнення конкретної дебiторської заборгованостi, незалежно вiд суми, така
дебiторська заборгованiсть включається до категорiї дебiторiв iз близькими характеристиками
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кредитного ризику. Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть створюється з застосуванням
коефiцiєнту сумнiвностi:
Строк виникнення дебiторської заборгованостi Коефiцiєнт сумнiвностi
Менше 2-х мiсяцiв 0.00-0.01
2-3 мiсяцi 0.05-0.07
4-6 мiсяцiв 0.13-0.19
7-9 мiсяцiв 0.23-0.34
10-12 мiсяцiв 0.31-0.43
13-15 мiсяцiв 0.49-1.00
16-18 мiсяцiв 0.56-1.00
19-24 мiсяцiв 0.68-1.00
25-30 мiсяцiв 0.82-1.00
бiльше 30 мiсяцiв 1,00
У разi, коли дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву пiд
сумнiвну дебiторську заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв
перiоду.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Якщо фiнансовий актив категорiї доступний для продажу визнається знецiненим, то доходи або
витрати, накопиченi в iншому сукупному доходi, переносять в прибутки або збитки за перiод.
Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу (за винятком пайових
iнструментiв категорiї доступнi для продажу) зменшується i таке зменшення може бути об'єктивно
прив'язано до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений збиток вiд
знецiнення вiдновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартiсть фiнансових
активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову вартiсть, яка
була б вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не визнавалося.
Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу, категорiї доступнi для продажу, ранiше вiдображенi
в прибутках i збитках, не вiдновлюються. Будь-яке збiльшення справедливої вартостi таких
активiв пiсля визнання збитку вiд знецiнення вiдбивається безпосередньо в iншому сукупному
доходi.
Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на
грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод
iншому пiдприємству. Якщо Компанiя не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд
володiння активом та продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати
свою частку в даному активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання.
2.6.Фiнансовi активи (продовження)
Якщо Компанiя зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим
активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив. При повному припиненнi
визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманого i
належного до отримання винагороди, а також дохiд або витрата, накопичений в iншому сукупному
доходi, вiдносяться на прибутки i збитки.
2.7.Фiнансовi зобов'язання
Класифiкацiя та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як такi, що "оцiнюються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток", або як "iншi фiнансовi зобов'язання". Компанiя класифiкує свої
фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Всi фiнансовi зобов'язання спочатку
визнаються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть,
кредити та позики.
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя "фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток" включає фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання,
визначенi при первiсному визнаннi в якостi зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю
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через прибуток або збиток. Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як призначенi для торгiвлi,
якщо вони придбанi з метою продажу в найближчому майбутньому. Похiднi фiнансовi
iнструменти також класифiкуються в якостi призначених для торгiвлi, за винятком випадкiв, коли
вони визначаються як iнструменти ефективного хеджування.
Доходи i витрати за зобов'язаннями, призначеним для торгiвлi, визнаються у звiтi фiнансовi
результати.
Фiнансовi зобов'язання, визначенi при первiсному визнаннi в якостi зобов'язань, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, вiдносяться в цю категорiю на дату первiсного
визнання та виключно при дотриманнi критерiїв МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти - визнання та
оцiнка".
Компанiя не має фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток.
Iншi фiнансовi зобов’язання
Iншi фiнансовi зобов'язання, включають кредити та позики, торговельну та iншу кредиторську
заборгованiсть, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю. Iншi фiнансовi зобов'язання
згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки
вiдсотка.
Кредити та позики - Первiсне визнання кредитiв та позик здiйснюється за їхньою справедливою
вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на
здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання усi кредити i позики вiдображаються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотку.. При цьому будь-яка
рiзниця мiж їх вартiстю та вартiстю погашення визнається у звiтi про фiнансовi результати
протягом строку дiї зобов'язання. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий
строк погашення не перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання або закiнчення
термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого
зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається
в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати.
2.8.Запаси
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої
вартостi реалiзацiї.
При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх
здiйснюється за перiодичною середньозваженою собiвартiстю: оцiнка за середньозваженою
собiвартiстю запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi
залишку таких запасiв на дату операцiї на сумарну кiлькiсть запасiв на дату операцiї з їх вибуття.
Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного виробництва включає
вiдповiдну долю загальновиробничих витрат.
2.9.Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi
Компанiєю контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi економiчнi
вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi Компанiєю. Iншi аванси списуються за рахунок
прибуткiв та збиткiв при отриманнi товарiв або послу, що вiдносяться до них. За наявностi ознак
того, що активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть отриманi, балансова
вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в складi
прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до довгострокових активiв, коли товари або
послуги, за якi здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк i пiзнiше, або коли аванси
вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних
активiв.
2.10.Грошовi кошти та їх еквiваленти
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До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить кошти на поточних рахунках в банках
та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi суми
грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
2.11.Акцiонерний капiтал
Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою,
якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi
акцiї Компанiї класифiкуються як пайовi iнструменти.
2.12.Прибуток на акцiю
Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку (збитку), що вiдноситься на
долю звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу.
2.13.Дивiденди
Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. У разi виплати
остаточних дивiдендiв, їхнє визнання здiйснюється у момент затвердження акцiонерами на
загальних зборах.
2.14.Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi
Компанiя здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю працiвникам, залежно вiд їхнього
стажу роботи в Компанiї (власний пенсiйний план Компанiї, закрiплений в колективному
договорi).
Програми з визначеною виплатою
Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює справедливу вартiсть зобов’язань за пенсiйною програмою
з визначеною виплатою, використовуючи судження зовнiшнього актуарiя (МЕРСЕР). Змiна
зобов’язань визнається в звiтi про фiнансовi результати (поточнi витрати за пенсiйним планом,
процентнi витрати за пенсiйним планом та витрати минулих перiодiв у зв’язку iз змiною умов
плану) та в складi iншого сукупного доходу (актуарнi прибутки або збитки за пенсiйним планом).
Витрати минулих перiодiв у зв’язку iз змiною плану визнаються Компанiєю в повному розмiрi в
момент виникнення таких витрат у складi прибутку та збитку.
Актуарнi прибутки або збитки визнаються Компанiєю в повному розмiрi у складi iншого
сукупного доходу в момент їх виникнення.
2.15.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, якi переважають на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання,
деномiнованi у таких валютах, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, чинними на звiтну
дату. Курсовi рiзницi, що виникають пiд час перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi
прибутки та збитки. Немонетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi
вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну на дату
здiйснення операцiї.
2.16.Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi
на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою
вiдображаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод з використанням
прямолiнiйного методу списання таких витрат протягом строку оренди.
2.17.Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї та надання послуг з транзиту електроенергiї та iнших послуг
визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить
економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї, i сума доходу може бути достовiрно
визначена. Дохiд визнається за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї визнається згiдно об’ємiв електроенергiї постачання якої
здiйснено у звiтному перiодi. Виручка вiд надання послуг визнається як дохiд у перiодi, коли
послуги були фактично наданi. Якщо результат операцiї, який передбачає надання послуг, може
бути попередньо оцiнений достовiрно, дохiд, пов'язаний з операцiєю має визнаватись шляхом
посилання на той етап завершеностi операцiй, який iснує на кiнець звiтного перiоду.
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2.18. Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi доходи та витрати включають в себе вiдсотковi витрати по позиковим коштам, збитки
вiд дострокового погашення кредитiв, вiдсотковий дохiд вiд розмiщених коштiв, дохiд вид
виникнення фiнансових iнструментiв.
Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для створення яких необхiдний значний
промiжок часу, капiталiзується у складi таких активiв. Всi iншi вiдсотковi та iншi витрати по
позиковим коштам вiдносяться на витрати з використанням ефективної вiдсоткової ставки.
Вiдсотковi доходи визнаються по мiрi нарахування з врахуванням ефективної дохiдностi активу.
2.19.Податок на прибуток
Поточний податок
Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою,
передбачуваною до отримання як вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, якi застосовуються для
розрахунку цiєї суми, – це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей
фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги у податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм випадкiв, коли:
•вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первинного визнання гудвiлу або
активу, або зобов'язання у господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент
здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподаткований прибуток або
збиток; i
•щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, якi пов’язанi з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi
пiдприємства, та з часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя може
контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того,
що тимчасова рiзниця не буде сторнована в недалекому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями i
перенесенням на наступнi перiоди невикористаного податкового кредиту та податкових збиткiв,
якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати
тимчасову рiзницю, а також використовувати податковi кредити i податковi збитки, перенесенi на
наступнi перiоди, крiм випадкiв, коли:
•вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає у результатi
первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням
компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на
оподатковуваний прибуток або збиток; i
•щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а
також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки
якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде
отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту
про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього
оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або усю суму такого
вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи
переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає
ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть
реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на пiдставi дiючих або
оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i
положень податкового законодавства. Вiдстрочений податок, який належить до статей, визнаних
не у складi прибутку чи збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi
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вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, якi покладенi в їхню основу, або у
складi
iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Вiдстроченi податковi активи та
вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного юридичного
права зарахувати поточнi податковi активи у рахунок поточних податкових зобов'язань i якщо
вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той же
суб'єкт господарювання.
2.19.Податок на прибуток (продовження)
Для розрахунку податку на прибуток застосовувалися наступнi ставки податку на прибуток:
до 1 квiтня 2011 року - 25%;
з 1 квiтня 2011 року до 31 грудня 2011 року - 23%;
з сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року - 21%,;
з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року - 19%, для операцiй з цiнними паперами 10%;
з 1 сiчня 2014 року до 31 грудня 2014 року - 18%, для операцiй з цiнними паперами 10%;
з 1 сiчня 2015 року – 18%;
з 1 сiчня 2016 року – 18%.
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Компанiя використовувала
ставку податку, яка не змiнювалась з 2014 року.
2.20.Податок на додану вартiсть
Податок на додану вартiсть стягується з Компанiї за ставкою визначеною в ст. 193 ПКУ та з
урахуванням Пiдроздiлу 2 Роздiлу ХХI "Прикiнцевi та перехiднi положення". Зобов’язання
Товариства з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, що акумульована за звiтний перiод, та виникає на
дату вiдвантаження товарiв покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд
покупцiв, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку
Компанiя має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий
кредит виникає в момент отримання товарiв (робiт, послуг) або в момент оплати постачальнику в
залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. ПДВ по операцiям з продажу та придбання визнається в
балансi розгорнуто та вiдображається окремо як актив та зобов’язання з ПДВ.
2.21.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.
2.22.Сегменти
Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в одному операцiйному сегментi, тому звiтним визначається
один господарський сегмент "передача та постачання електроенергiї". Компанiя купує
електроенергiю у ДП "Енергоринок" з подальшою її реалiзацiєю. Реалiзацiя електроенергiї
здiйснюються на територiї Українi.
2.23.Операцiї з пов'язаними особами
До пов’язаних сторiн Компанiя вiдносить осiб, якi: контролюють Компанiю, мають суттєвий вплив
на Компанiю, є членами провiдного управлiнського персоналу Компанiї.
3.Виправлення помилок
В поточному перiодi у звiтi за попереднiй перiод ПАТ "Рiвнеобленерго" занизило суму поточної
торговельноi кредиторської заборгованостi, кредиторської заборгованостi за розрахунками з
бюджетом, дебiторської заборгованостi за виданими авансами та збiльшило суму iншої поточної
дебiторської заборгованостi.
Вплив вiдповiдних коригувань на фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2014 року представлено
наступним чином:
БАЛАНС Вiдображено ранiше 2014 р (тис. грн.) Коригування (тис. грн.) Пiсля коригування 2014
р.(тис. грн.)
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 14`288 (50) 14`238
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 3`333 (25) 3`308
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Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 175 (1) 174
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 701 3 704
Нерозподiлений прибуток 1`246`361 77 1`246`438
Продовження тексту приміток
4.Iстотнi облiковi судження, оцiночнi значення та допущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва винесення суджень та
визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на
вiдображенi у звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття
iнформацiї про умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i
оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних
коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi
припущення та оцiнки.
Допущення i оцiннi значення Компанiї заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму
розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення
вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних
Компанiї обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
Оцiнка фiнансових iнвестицiй
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у
звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона
визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових
потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя,
отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли це не уявляється практично
здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження
мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в
припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових
iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв
Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх
корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того
перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на
предмет подальшої вiдповiдностi.
Судовi розгляди
Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання
(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк
економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього зобов'язання, є ймовiрним, i
отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються,
iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi.
Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний момент визнана або розкрита
у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Компанiї. Застосування цих
принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва Компанiї оцiнок рiзних
фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає невирiшенi судовi справи,
слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб оцiнити потребу у резервах у
своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до уваги при прийняттi рiшення про
формування резерву, – характер судового процесу, вимоги або оцiнки, судовий порядок i
потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, вимога або оцiнка мають
мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до
дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з подiбними суперечками i будьяке рiшення керiвництва Компанiї щодо того, як воно має намiр вiдреагувати на судовий процес,
вимогу чи оцiнку.
Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет
Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а
також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть.
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Компанiя не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаним податковим збиткам в тiй мiрi,
в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зарахованi
податковi збитки.
5.Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Компанiєю
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi.
Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов’язковими для застосування з 1 сiчня 2013 року.
Нижче наведенi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватись
Компанiєю у теперiшнiй час або в майбутньому:
Поправки до МСБУ 19 – "Програми з визначеною виплатою: внески працiвникiв".
Поправки уточняють вимоги, якi ставляться до того, яким чином внески працiвникiв або третiх
осiб, якi пов'язанi з послугами, слiд вiднести до перiодiв надання послуги. Крiм того, вона
дозволяє, але не зобов’язує, визнавати такi внески як зниження вартостi послуг в перiодi, в якому
вiдповiдна послуга надається, у випадку, якщо сума внеску не залежить вiд числа рокiв надання
послуг. Данi поправки не мали впливу на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi
Компанiї.
"Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (цикл 2010 - 2012 рокiв).
МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй". Дане вдосконалення роз’яснює термiн умови набуття права
шляхом видiлення термiнiв умови про результати дiяльностi та умови про стаж роботи, якi ранiше
включалися у термiн умови набуття права.
МСФЗ 3 "Об’єднання бiзнесу". Дане вдосконалення роз’яснює, що непередбачена компенсацiя
оцiнюється як зобов’язання або як iнструмент капiталу на основi МСБУ 32 "Фiнансовi
iнструменти: подання", а також вимагає, щоб непередбаченi компенсацiї, що не класифiкуються як
капiтал, переоцiнювалися до справедливої вартостi на кожну звiтну дату з визнанням змiни у
справедливiй вартостi через прибуток чи збиток.
МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". Дане вдосконалення вимагає додатковi розкриття стосовно
суджень керiвництва, коли операцiйнi сегменти об’єднувалися для представлення у видi звiтного
сегменту. Вдосконалення також роз’яснює, що звiрка суми активiв звiтних сегментiв до активiв
пiдприємства вимагається тiльки тодi, коли оцiнка активiв сегмента регулярно подається
керiвнику, який приймає операцiйнi рiшення.
МСФЗ 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю". Дане вдосконалення роз’яснює, що
короткострокова дебiторська та кредиторська заборгованостi, за якими не встановлена процентна
ставка, можуть, як i ранiше, оцiнюватися за первiсною сумою, без дисконтування, якщо ефект вiд
дисконтування є несуттєвим.
МСБО 16 "Основнi засоби" та МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Дане вдосконалення роз’яснює,
як обчислюється накопичена амортизацiя, коли об'єкти основних засобiв та нематерiальних
активiв вiдображаються за допомогою моделi переоцiнки. Чиста балансова вартiсть активу
коригується до переоцiненої вартостi таким iз двох способiв:
-валова балансова вартiсть коригується вiдповiдно до балансової вартостi (наприклад,
пропорцiйно змiнi чистої балансової вартостi або з посиланням на спостережуванi ринковi данi).
Накопичена амортизацiя також коригується еквiвалентно до рiзницi мiж валовою сумою та чистою
балансовою вартiстю.
-Накопичена амортизацiя елiмiнується проти валової балансової вартостi.
МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн". Дане вдосконалення роз’яснює, що у
випадку, коли послуги з управлiння компанiєю, що звiтує (або її материнською компанiєю),
надаються їй iншою спецiалiзованою компанiєю, така компанiя буде зв’язаною стороною для
компанiї, що звiтує, i:
-Потребує окремого розкриття суми витрат на управлiння, наданих окремiй спецiалiзованiй
компанiї;
-Не потребує розкриття вказаної суми витрат за категорiями, як того вимагає МСБО 24.17.
Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2011 - 2013 рокiв).
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МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Дане удосконалення
роз’яснює, що компанiї мають право вибору:
-Застосовувати тiльки МСФЗ, якi обов’язковi для застосування в звiтному перiодi;
-або також застосовувати один чи декiлька МСФЗ, якi не є обов’язковими, але їх можна
застосовувати достроково.
МСФЗ 3 "Об’єднання бiзнесу". Дане вдосконалення роз’яснює, що формування всiх видiв спiльної
дiяльностi, визначених у МСФЗ 11 "Спiльнi угоди" (а саме спiльна дiяльнiсть та спiльнi
операцiї),виключаються зi сфери застосування МСФЗ 3. Виключення зi сфери застосування
вiдноситься тiльки до облiку спiльних угод у її власнiй фiнансовiй звiтностi i не вiдноситься до
облiку сторонами спiльної дiяльностi своїх часток у спiльних угодах.
МСФЗ 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю". МСФЗ 13.52 визначає сферу застосування винятку,
який дозволяє органiзацiї оцiнювати справедливу вартiсть групи фiнансових активiв та фiнансових
зобов'язань на нетто-основi (виняток для портфелю цiнних паперiв). Дане вдосконалення
роз’яснює, що виняток для портфелю цiнних паперiв застосовується до всiх договорiв, що входять
у сферу МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" (або МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти", якщо вiн був прийнятий достроково), незалежно вiд чи вiдповiдають вони
визначенню фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань в МСФЗ 32 "Фiнансовi iнструменти:
подання".
5.Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Компанiєю
(продовження)
МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". Дане вдосконалення зазначає, що для визначення, чи є
придбання iнвестицiйної нерухомостi угодою з об'єднання бiзнесу потрiбно судження стосовно
конкретних вимог МСФЗ 3 "Об’єднання бiзнесу", незалежно вiд вимог МСБО 40, а саме:
-Чи буде придбання iнвестицiйної нерухомостi придбанням активу, групи активiв чи об’єднанням
бiзнесу (застосовуються тiльки вимоги МСФЗ 3).
-Розмежування мiж iнвестицiйною нерухомiстю та нерухомiстю, зайнятою власником
(застосовуються тiльки вимоги МСФЗ 40).
Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
Компанiя не застосовувала наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були
опублiкованi, але не набрали чинностi:
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
У липнi 2014 була випущена остаточна редакцiя МСФЗ 9, яка вiдображає результати всiх етапiв
проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка" i всi попереднi редакцiї МСФЗ 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та
оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове
застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є
обов'язковим. Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв
Компанiї, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань Компанiї.
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi
компанiї та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та асоцiйованою
компанiєю чи спiльним пiдприємством.
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю
над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або
вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi
продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в
угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в
повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску
активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у
iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. Поправки
набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати
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та застосовуються перспективно, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не
матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ 10, "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про
частки в iнших компанiях" та МСБУ 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi
пiдприємства": "Iнвестицiйнi компанiї – застосування виключення з вимог щодо консолiдацiї".
Поправки розглядають питання, якi виникають при застосуваннi виключень щодо iнвестицiйних
компанiй згiдно з МСФЗ 10. Поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про
надання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується до материнської компанiї, яка є
дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної компанiї, яка оцiнює свої дочiрнi компанiї за справедливою
вартiстю. Крiм цього, поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така
дочiрня компанiя iнвестицiйної компанiї, яка сама не є iнвестицiйною компанiєю i надає
iнвестицiйнiй компанiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi компанiї iнвестицiйної компанiї
оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСБО 28 дозволяють iнвестору при
застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його
асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством, якi є iнвестицiйною компанiєю, до своїх
власних часток участi в дочiрнiх компанiях. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове
застосування. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть: Облiк придбання часток участi у спiльних
операцiях".
Данi поправки вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбанi частки участi у
спiльнiй дiяльностi, дiяльнiсть якої являється бiзнесом, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ
3 "Об’єднання бiзнесу" для облiку об'єднання бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що частки
участi в спiльнiй операцiї, якi були придбанi ранiше, не переоцiнюються при придбаннi додаткової
частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ
11 було добавлено виключення зi сфери застосування, згiдно котрому данi поправки не
застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи компанiю, що
звiтує), находяться пiд спiльним контролем однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони.
Поправки набувають чинностi на перспективнiй основi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
Очiкується, що поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.?
5.Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi (продовження)
МСФЗ 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць".
МСФЗ 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає
тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих
принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля
першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ 14, повиннi представити
рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а за такими
залишками - окремими рядками у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Стандарт
вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язанi з ним ризики, а
також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ 14 набирає
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. Оскiльки
Компанiя уже готує звiтнiсть за МСФЗ, вона не може застосовувати даний стандарт.
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами".
МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо
виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 15 виручка визнається в сумi, яка вiдображає
вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу активiв або послуг
клiєнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання
виручки.
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до
визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з
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використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове
застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив МСФЗ 15 i планує застосувати новий стандарт
на вiдповiдну дату набрання чинностi.
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" - "Iнiцiатива з розкриття iнформацiї".
Цi поправки скорiш уточнюють, нiж суттєво змiнюють, iснуючi в МСБО 1 вимоги. Поправки
роз’яснюють наступне:
- вимоги до суттєвостi в МСБО 1;
- окремi статтi в звiтi(ах) про прибуток i збиток та iнший сукупний дохiд i звiтi про фiнансовий
стан можуть бути дезагрегованi;
- у компанiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
- частка iншого сукупного доходу асоцiйованих компанiй та спiльних пiдприємств, якi
облiковуються за методом участi в капiталi, має бути представлена агреговано в рамках однiєї
статтi i класифiкуватися як статтi, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiкованi до складу
прибутку чи збитку.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних
пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд.
Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля
цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не матимуть
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" та МСБО 38 "Нематерiальнi активи: Уточнення
прийнятних методiв зносу i амортизацiї".
Поправки роз'яснюють, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в
результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються
в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може
використовуватися для нарахування зносу основних засобiв i може використовуватися тiльки в
рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на
перспективнiй основi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або поле цiєї дати,
при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не матимуть впливу
на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не використовує заснований на виручцi метод
для амортизацiї необоротних активiв.
Поправки до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" - Метод участi у капiталi в окремiй
фiнансовiй звiтностi.
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод участi у капiталi для облiку iнвестицiй
у дочiрнi компанiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi.
Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод участi у
капiталi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi будуть застосовувати цю змiну
ретроспективно. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ i приймають рiшення про
використання методу участi у капiталi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, зобов'язанi
застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове
застосування. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
5.Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi (продовження)
Поправки до МСБО 41 "Сiльське господарство: плодоноснi рослини".
Поправки вносять змiни у вимоги до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню
плодоносних рослин. Такi активи бiльш не належать до сфери застосування МСБО 41, натомiсть
до них застосовується МСБО 16 "Основнi засоби". Пiсля первiсного визнання плодоноснi рослини
будуть оцiнюватися згiдно МСБО 16 по накопичених фактичних витратах (до дозрiвання) i з
використанням облiку моделi по накопиченим фактичним витратам або моделi переоцiнки (пiсля
дозрiвання). Поправки також пiдтверджують, що продукцiя плодоносних рослин, як i ранiше,
залишається в сферi застосування МСБО 41 та повинна оцiнюватися за справедливою вартiстю за
вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що вiдносяться до плодоносних
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рослин, застосовуватиметься МСБО 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про
державну допомогу". Поправки застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2012 - 2014 рокiв).
МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" - Змiна способу
вибуття. Поправка роз'яснює, що рекласифiкацiя активу або групи вибуття з утримуваних для
продажу в групу тих, що пiдлягають розподiлу власникам, або навпаки, вважається продовженням
початкового плану вибуття. Пiсля рекласифiкацiї застосовуються вимоги МСФЗ 5 до класифiкацiї,
подання та оцiнки.
Якщо актив перестає бути класифiкований як призначений для розподiлу на користь власникiв,
застосовуються вимоги МСФЗ 5 для активiв, якi перестають класифiкуватися як призначенi для
продажу.
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття". Контракти на обслуговування. Поправка роз'яснює
обставини, в яких пiдприємство зберiгає подальшу участь при обслуговуваннi переданого активу.
Подальша участь iснує, якщо пiдприємство, яке надає послуги, має майбутнi вигоди вiд
переданого фiнансового активу. Прикладами, коли подальша участь iснує, є ситуацiї, де плата за
обслуговування являє собою:
- змiнну винагороду, яка залежить вiд суми переданого активу; або
- фiксовану винагороду, яку може бути не виплачено в повному обсязi через невиконання
переданого фiнансового активу.
Поправка повинна застосовуватися ретроспективно вiдповiдно до МСФЗ 8 "Облiкова полiтика,
змiни в облiкових оцiнках та помилки". Тим не менш, поправка не повинна застосовуватися
протягом будь-якого перiоду, що розпочався до рiчного перiоду, в якому компанiя вперше
застосовує поправку.
Застосування поправок по взаємозалiку у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi.
Ще одна поправка до МСФЗ 7 роз'яснює, що застосування поправки Взаємозалiк фiнансових
активiв та фiнансових зобов'язань (Поправки до МСФЗ 7), випущеної в груднi 2011 року, явно не
вимагається для всiх промiжних перiодiв. Тим не менш, слiд зазначити, що в деяких випадках
може знадобитися включення в скорочену промiжну фiнансову звiтнiсть розкриття з метою
дотримання вимог МСФЗ 34.
МСБО 19 "Виплати працiвникам" - Ставка дисконтування - регiональнi ринки. Поправка
роз'яснює, що високоякiснi корпоративнi облiгацiї, якi використовуються для визначення ставки
дисконтування для облiку винагород працiвникам, повиннi бути вираженi в тiй же валютi, в якiй
виплачується вiдповiдна винагорода працiвникам. У разi вiдсутностi ринку високоякiсних
корпоративних облiгацiй, деномiнованих в конкретних валютах, необхiдно використовувати
ставки за державними облiгацiями.
Пiдприємства зобов'язанi застосовувати зазначенi змiни з самого раннього порiвняльного перiоду,
представленого у фiнансовiй звiтностi, початковi коригування визнаються у складi
нерозподiленого прибутку на початок цього перiоду.
МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" - Розкриття iнформацiї в iншому мiсцi в промiжному
фiнансовому звiтi. Пункт 16А МСБО 34 вимагає подавати додатковi розкриття або в:
- Примiтках до промiжної фiнансової звiтностi, або
- В iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту.
Поправка роз'яснює, що потрiбно перехресне посилання, якщо розкриття представленi "в iншому
мiсцi" в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, наприклад, у коментарях керiвництва або у звiтi про
ризики компанiї. Однак, щоб вiдповiдати пункту 16А МСБО 34, якщо розкриття iнформацiї
мiститься в окремому вiд промiжної фiнансової звiтностi документi, такий документ повинен бути
доступний для користувачiв фiнансової звiтностi на тих же умовах i в той же час, що i сама
промiжна фiнансова звiтнiсть.
Данi удосконалення набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016
року або пiсля цiєї дати. Прийняття даних удосконалень не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
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6.Нематерiальнi активи
Комп’ютерне програмне забезпечення (тис. грн.)
Первiсна вартiсть:
На 1 сiчня 2014 року 27`495
Надходження 682
Вибуття (1)
На 31 грудня 2014 року 28`176
Надходження 375
Вибуття (148)
На 31 грудня 2015 року 28`403
Амортизацiя та знецiнення:
На 1 сiчня 2014 року (18`802)
Амортизацiя за рiк (3`421)
Вибуття 1
На 31 грудня 2014 року (22`222)
Амортизацiя за рiк (3`269)
Вибуття 148
На 31 грудня 2015 року (25`343)
Чиста балансова вартiсть:
На 1 сiчня 2014 року 8`693
На 31 грудня 2014 року 5`954
На 31 грудня 2015 року 3`060
7.Основнi засоби
Будови та споруди(тис. грн.) Лiнiї електро-передач(тис. грн.) Машини та обладнання(тис. грн.)
Обчислювальна технiка(тис. грн.) Обладнання зв'язку(тис. грн.) Автотранспорт(тис. грн.)
Iнструменти, прилади, iнвентар(тис. грн.) Системи облiку електроенергiї(тис. грн.) Меблi та
офiсне обладнання(тис. грн.) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї(тис. грн.) Разом(тис. грн.)
Первiсна вартiсть
або оцiнка:
На 1 сiчня 2014 року 165`426 2`674`340 531`319 14`156 25`918 62`485 11`921 101`005 1`559 8`066
3`596`195
Надходження 1`663 38`126 6`309 3`991 401 4`031 864 10`867 56 60`118 126`426
Вибуття (3) (623) (148) (850) (100) (77) (37) - (5) (59`955) (61`798)
Рекласифiкацiя 7 113 (156) - 37 (1) 1 - (1) - На 31 грудня 2014 року 167`093 2`711`956 537`324 17`297 26`256 66`438 12`749 111`872 1`609
8`229 3`660`823
Надходження 1`034 51`898 13`990 1`061 122 7`712 462 13`093 234 89`246 178`852
Вибуття (96) (1`422) (109) (313) (106) (221) (85) - - (91`282) (93`634)
Рекласифiкацiя 528 (112) (416) - - - - - - - На 31 грудня 2015 року 168`559 2`762`320 550`789 18`045 26`272 73`929 13`126 124`965 1`843
6`193 3`746`041
Знос та знецiнення: На 1 сiчня 2014 року (26`929) (1`700`492) (187`838) (12`308) (17`437) (46`697)
(7`641) (49`940) (1`085) - (2`050`367)
Амортизацiя за рiк (8`667) (58`086) (25`131) (1`110) (1`482) (3`766) (552) (5`047) (98) - (103`939)
Вибуття 3 464 57 846 82 77 27 - 4 - 1`560
Рекласифiкацiя (7) (12) 17 (1) 2 (1) 4 (2) - - На 31 грудня 2014 року (35`600) (1`758`126) (212`895) (12`573) (18`835) (50`387) (8`162) (54`989)
(1`179) - (2`152`746)
Амортизацiя за рiк (8`383) (58`672) (25`312) (1`510) (1`505) (4`201) (605) (6`054) (107) - (106`349)
Вибуття 23 1`131 32 313 103 215 76 - - - 1`893
Рекласифiкацiя (36) (72) 108 - - - - - - - На 31 грудня 2015 року (43`996) (1`815`739) (238`067) (13`770) (20`237) (54`373) (8`691) (61`043)
(1`286) (2`257`202)
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Чиста балансова вартiсть: На 1 сiчня 2014 року 138`497 973`848 343`481 1`848 8`481 15`788 4`280
51`065 474 8`066 1`545`828
На 31 грудня 2014 року 131`493 953`830 324`429 4`724 7`421 16`051 4`587 56`883 430 8`229
1`508`077
На 31 грудня 2015 року 124`563 946`581 312`722 4`275 6`035 19`556 4`435 63`922 557 6`193
1`488`839
7.Основнi засоби (продовження)
Активи, що переданi в якостi забезпечення
Власнi основнi засоби балансовою вартiстю приблизно 45`909 тис. грн., були переданi в заставу
для забезпечення позик, отриманих Компанiєю. Власнi основнi засоби були закладенi як
забезпечення банкiвських кредитiв (див. Примiтку 17). Компанiя не вправi закладати данi активи в
забезпечення iнших позик або продавати їх iншим особам.
8.Iншi фiнансовi iнвестицiї
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис. грн.) На початок звiтного перiоду (тис. грн.)
Iнвестицiї утримуванi до погашення, за амортизованою вартiстю
Облiгацiї ПАТ "Одесаобленерго" (i) 119`489 70`583
Облiгацiї ПАТ "Кiровоградобленерго" (ii) 10`982 3`800
Iншi фiнансовi iнвестицiї разом 130`471 74`383
Поточнi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1160) - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035) 130`471 74`383
Iншi фiнансовi iнвестицiї разом 130`471 74`383
i) Облiгацiї ПАТ "Одесаобленерго"
У 2014-2015 роках Компанiя придбала 119`426 штук облiгацiй ПАТ "Одесаобленерго" серiї А
номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i строком обiгу до 22 листопада 2017 року. Вiдсоткова
ставка за 75-84 вiдсотковi перiоди складає 19 % рiчних, за 85 – 96 вiдсотковi перiоди - 20% рiчних.
(ii) Облiгацiї ПАТ "Кiровоградобленерго"
У 2014-2015 роках Компанiя придбала 10`968 штук облiгацiй ПАТ "Кiровоградобленерго" серiї В
номiнальною вартiстю 1`000 гривень кожна i строком обiгу до 26 вересня 2017 року. Вiдсоткова
ставка за 28 вiдсотковий перiод складає 17 % рiчних, за 29 – 32 вiдсотковi перiоди - 20% рiчних.
9.Запаси
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис. грн.) На початок звiтного перiоду(тис. грн.)
Матерiали для передавального обладнання 10`476 6`513
Запаснi частини до виробничого обладнання 2`698 1`909
Паливо 2`538 3`829
Спецодяг 260 201
МШП 216 157
ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв 206 198
Запаснi частини вiд лiквiдацiї основних засобiв 21 12
Iншi матерiали 25 19
Товари на складах - Незавершене виробництво 96 141
Резерв на нелiквiднi запаси - матерiали (29) (33)
Запаси разом (рядок 1100) 16`507 12`946
Продовження тексту приміток
10.Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду(тис.грн.)
Розрахунки з фiзичними особами за спожиту електроенергiю 38`467 24`445
Розрахунки з юридичними особами за спожиту електроенергiю 14`911 17`754
Розрахунки за субсидiями та пiльгами 660 824
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Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть (9`456) (9`826)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги разом (рядок 1125) 44`582 33`197
Далi наведено аналiз по термiнах торговельної дебiторської заборгованостi за станом на 31 грудня:
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду(тис.грн.)
До 2 мiсяцiв 38`588 27`294
2-3 мiсяця 3`654 2`411
4-6 мiсяця 1`111 1`570
7-9 мiсяцiв 749 1`521
10-12 мiсяцiв 588 1`535
бiльше 12 мiсяцiв 9`348 8`692
Резерву пiд сумнiвну заборгованiсть (9`456) (9`826)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги разом (рядок 1125) 44`582 33`197
11.Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду(тис.грн.)
Податок на прибуток до вiдшкодування 5`072 9`439
Iншi податки до вiдшкодування 396 2
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками
з бюджетом разом (рядок 1135) 5`468 9`441
12.Грошi та їх еквiваленти
До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Компанiя вiдносить кошти на поточних рахунках в банках
та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi суми
грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. Щодо грошових
коштiв на звiтнi дати вiдсутнi будь-якi обмеження або обтяження.
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду(тис.грн.)
Рахунки в банках 45`077 26`529
Грошовi кошти на розподiльчих рахунках 1`869 3`098
Грошi та їх еквiваленти разом (рядок 1165) 46`946 29`627
Компанiя здiйснює дiяльнiсть на ринку, що регулюється державою в особi НКРЕ. Для контролю
виконання зобов’язань Компанiї перед ДП "Енергоринок" за придбану електроенергiю, всi кошти
вiд споживачiв за активну електроенергiю надходять виключно на розподiльчi рахунки. При
вiдсутностi простроченої заборгованостi перед ДП "Енергоринок", всi кошти, що надiйшли вiд
споживачiв, перераховуються на поточний рахунок. При наявностi простроченої заборгованостi
перед ДП "Енергоринок" може бути прийнято рiшення про зарахування частини коштiв на
поточний рахунок, а частини – у погашення заборгованостi перед ДП "Енергоринок".
Продовження тексту приміток
13.Iншi активи
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду(тис.грн.)
Необоротнi:
Грошовi кошти на рахунку для створення резерву кредиту МФК Права користування земельними дiлянками (iнвентаризацiя) 1`049 1`095
Iншi необоротнi активи разом (рядок 1090) 1`049 1`095
Оборотнi:
Податкове зобов’язання з ПДВ по авансам отриманим 18`884 13`682
Нереалiзований податковий кредит з ПДВ 17 Iншi оборотнi активи разом (рядок 1190) 18`901 13`682
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14.Зареєстрований (пайовий) капiтал
Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю сплачений - простi акцiї (номiнальна
вартiсть):
Кiлькiсть акцiй (тис.штук) Номiнальна вартiсть однiєї акцiї (грн.) Зареєстрований (пайовий)
капiтал (тис.грн.)
На 1 сiчня 2014 року 85`134 0.25 21`284
Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року 0 0.00 На 31 грудня 2014 року 85`134 0.25 21`284
Внески учасникiв /(вилучення капiталу), протягом року 0 0.00 На 31 грудня 2015 року 85`134 0.25 21`284
Структура акцiонерного капiталу Компанiї представлена таким чином:
31-12-2015 31-12-2014
Кiлькiсть акцiй (тис.штук) Частка володiння (%) Кiлькiсть акцiй(тис.штук) Частка володiння(%)
Washington Holding BV 70`940 83.327% 70`940 83.327%
Iншi юридичнi та фiзичнi особи 14`194 16.673% 14`194 16.673%
85`134 100.000% 85`134 100.000%
Всi акцiї мають номiнальну вартiсть 0.25 гривнi. Тримачi простих акцiй мають право на отримання
дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю. Дивiденди
акцiонерам оголошуються i затверджуються на щорiчних зборах акцiонерiв.
15.Резервний капiтал
Станом на 31.12.2015 року та на 31.12.2014 року Компанiя облiковувала резервний капiтал у
розмiрi 5`321 тис. грн.
Резервний капiтал сформовано повнiстю та станом на 31.12.2015 року вiн становить 25% вiд
розмiру статутного капiталу. Формування резервного капiталу вiдбувалося шляхом щорiчних
вiдрахувань вiд чистого прибутку Компанiї або за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний
капiтал створено для збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї
Компанiй тощо. Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий резервний фонд,
не пiдлягає розподiлу мiж акцiонерами Компанiї.
16.Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) i дивiденди
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду (тис.грн.)
Залишок на 1 сiчня 1`246`438 1`307`385
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод (9`398) (64`874)
Виправлення помилок попереднiх перiодiв - 77
Iнший сукупний дохiд (актуарнi прибутки/збитки) (239) 3`850
Залишок на 31 грудня 1`236`801 1`246`438
17.Кредити та позики
31-12-2015 31-12-2014
Вiдсоткова ставка (%) Строк погашення На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного
перiоду (тис.грн.)
Кредитна лiнiя на суму 6`000`000
доларiв США (i) 11% 27.05.2016 144`004 94`611
Кредити та позики разом 144`004 94`611
Короткостроковi кредити та позики
(рядки 1600+1605+1610) 144`004 94`611
Довгострокова кредити та позики
(рядки 1510+1515) - Кредити та позики разом 144`004 94`611
(i) Кредитна лiнiя на суму лiмiту 6`000`000 доларiв США
В складi короткострокових кредитiв банку Компанiя облiковує заборгованiсть по Договору про
надання кредитної лiнiї вiд 31 травня 2013 року з ПАТ "Державний ощадний банк України".
Зазначена кредитна лiнiя надається для фiнансування потреби компанiї в обiгових коштах.
91

Максимальний розмiр кредитної лiнiї – 6 млн. доларiв США. Остаточний термiн повернення – 27
травня 2016 року. Вiдсотки за кредитом нараховуються за ставкою 11% рiчних.
18.Забезпечення
31-12-2015 (тис.грн.) 31-12-2014 (тис.грн.)
Нарахованi премiї 5`168 Додаткове пенсiйне забезпечення 3`618 2`469
Забезпечення виплат вiдпусток 3`075 3`016
Резерв понаднормової працi 98 736
Забезпечення разом 11`959 6`221
Поточнi забезпечення (рядок 1660) 8`341 3`752
Довгостроковi забезпечення (рядок 1520) 3`618 2`469
Забезпечення разом 11`959 6`221
18.Забезпечення (продовження)
2015 р. Нарахованi премiї (тис.грн.) Додаткове пенсiйне забезпечення (тис.грн.) Забезпечення
виплат вiдпусток (тис.грн.) Резерв понаднормової працi (тис.грн.) Iншi забезпечення(тис.грн.)
Разом (тис.грн.)
На 1 сiчня 2015 року - 2`469 3`016 736 - 6`221
Нараховано за рiк 5`168 1`090 10`367 98 - 16`723
Використано у звiтному роцi - (180) (10`308) (736) - (11`224)
Актуарнi прибутки (збитки) по програмi iз визначеними виплатами - 239 - - - 239
На 31 грудня 2015 року 5`168 3`618 3`075 98 - 11`959
Поточнi забезпечення 5`168 - 3`075 98 - 8`341
Довгостроковi забезпечення - 3`618 - - - 3`618
На 31 грудня 2015 року 5`168 3`618 3`075 98 - 11`959
2014 р. Нарахованi премiї (тис.грн.) Додаткове пенсiйне забезпечення(тис.грн.) Забезпечення
виплат вiдпусток(тис.грн.) Резерв понаднормової працi (тис.грн.) Iншi забезпечення(тис.грн.)
Разом(тис.грн.)
На 1 сiчня 2014 року 6`309 5`553 2`295 465 68 14`690
Нараховано за рiк - 1`169 9`900 736 - 11`805
Використано у звiтному роцi (6`309) (403) (9`179) (465) (68) (16`424)
Актуарнi прибутки (збитки) по програмi iз визначеними виплатами - (3`850) - - - (3`850)
На 31 грудня 2014 року - 2`469 3`016 736 - 6`221
Поточнi забезпечення - - 3`016 736 - 3`752
Довгостроковi забезпечення - 2`469 - - - 2`469
На 31 грудня 2014 року - 2`469 3`016 736 - 6`221
19.Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду(тис.грн.)
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 8`570 14`238
Iнша кредиторська заборгованiсть 3`872 2`124
Торговельна та iнша кредиторська
заборгованiсть разом (рядки 1615+1690) 12`442 16`362
20.Зобов'язання перед бюджетом
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду(тис.грн.)
ПДВ до сплати 7`849 2`035
Податок з доходу фiзичних осiб до сплати 457 673
Мiсцевi податки до сплати 541 327
Єдиний соцiальний податок до сплати 2`085 1`654
Податок на прибуток - 189
Вiйськовий збiр 92 84
Зобов'язання перед бюджетом разом (рядки 1620+1625) 11`024 4`962
21.Чистий дохiд вiд реалiзацiї
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2015 р. (тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Дохiд вiд продажу електрики юридичним особам 830`832 682`485
Дохiд вiд продажу електрики фiзичним особам 249`929 182`642
Виручка вiд реалiзацiї електроенергiї бюджетним органiзацiям 42`768 12`791
Виручка вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 16`306 12`551
Виручка за транзит електроенергiї 21`561 21`699
Виручка вiд реалiзацiї допомiжних послуг 29`757 15`502
Чистий дохiд вiд реалiзацiї разом (рядок 2000) 1`191`153 927`670
22.Собiвартiсть реалiзацiї
2015 р. (тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Собiвартiсть реалiзованої електроенергiї (816`832) (645`203)
Матерiальнi витрати (56`042) (36`054)
Витрати на оплату працi (97`268) (85`478)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (34`651) (31`664)
Амортизацiя (109`810) (107`249)
Iншi витрати включенi до собiвартостi (38`004) (29`198)
Собiвартiсть реалiзацiї разом (рядок 2050) (1`152`607) (934`846)
23.Iншi операцiйнi доходи (витрати)
23.1.Iншi операцiйнi доходи
2015 р. (тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 177 162
Дохiд вiд безоплатно одержаних необоротних активiв 1`125 6`560
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 257 445
Iншi операцiйнi доходи 3`501 1`005
Дохiд вiд отриманих штрафiв 7`165 6`675
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 64 71
Сторновано невикористану суму резерву сумнiвних боргiв 106 Вiдшкодованi крадiжки 313 245
Вiдшкодовано держмито по виграним справам 96 47
Доходи по процентам 3`504 4`251
Iншi доходи операцiйної дiяльностi 867 15
Дохiд вiд продажу iноземної валюти 831 495
Iншi операцiйнi доходи разом (рядок 2120) 18`006 19`971
23.2.Iншi операцiйнi витрати
2015 р. (тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Собiвартiсть реалiзованих товарiв (72) (65)
Штрафи та пенi, виплаченi (105) (126)
Вiдрахування на створення резерву сумнiвних боргiв - (2`950)
Втрати вiд знецiнення запасiв (29) (6)
Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць (1`108) (936)
Iншi витрати операцiйної дiяльностi (1`326) (1`162)
Iншi операцiйнi витрати разом (рядок 2180) (2`640) (5`245)
24.Адмiнiстративнi витрати
2015 р.(тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Матерiальнi витрати (402) (389)
Витрати на оплату працi (12`325) (14`129)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (3`490) (3`373)
Амортизацiя (139) (111)
Iншi адмiнiстративнi витрати (4`572) (4`436)
Адмiнiстративнi витрати разом (рядок 2130) (20`928) (22`438)
25.Фiнансовi доходи (витрати)
25.1.Фiнансовi доходи
2015 р. (тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
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Дохiд по облiгацiям 20`920 6`716
Iншi фiнансовi доходи 99 1`848
Фiнансовi доходи разом (рядок 2220) 21`019 8`564
25.2. Фiнансовi витрати
2015 р.(тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Витрати за нарахованими вiдсотками по банкiвським кредитам (14`579) (8`054)
Фiнансовi витрати разом (рядок 2250) (14`579) (8`054)
26.Iншi доходи (витрати)
26.1.Iншi доходи
2015 р. (тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Доходи вiд курсових рiзниць 3`027 Iншi доходи 25 81
Iншi доходи разом (рядок 2240) 3`052 81
26.2.Iншi витрати
2015 р.(тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Витрати вiд списання необоротних активiв (412) (279)
ПДВ при вибиттi необоротних активiв (1) (16)
Збитки вiд курсових рiзниць (52`420) (46`653)
Чистий збиток вiд продажу фiнансових iнструментiв - (46)
Iншi витрати разом (рядок 2270) (52`833) (46`994)
27.Податок на прибуток
Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати:
2015 р.(тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Поточний податок на прибуток:
Витрати з поточного податку на прибуток 10`491 Вiдстрочений податок на прибуток:
Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному роцi (11`450) 3`583
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) (959) 3`583
Взаємозв'язок мiж витратами (доходом) з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком,
помноженим на ставку податку на прибуток, що дiє в Українi, за 2015 та 2014 рр.
2015 р.(тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування (10`357) (61`291)
Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (2014 р.: 18%) (1`864) (11`032)
Доходи вiд iнвестицiйний програми - (1`953)
Доходи, що виключаються для оподаткування (1`644) (1`423)
Витрати, що не зменшують податкову базу з податку на прибуток: 2`549 17`991
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) (959) 3`583
Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний в iншому сукупному доходi
Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдносяться безпосередньо до
складу iншого сукупного доходу протягом року:
2015 р.(тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Основнi засоби - Фiнансовi активи, доступнi для продажу - Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом (рядок 2455) - Вiдстрочений податок на прибуток у звiтi про фiнансовий стан:
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду (тис.грн.)
Вiдстроченi податковi активи (рядок 1045) - Вiдстроченi податковi зобов'язання (рядок 1500) (196`872) (208`322)
Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання) (196`872) (208`322)
27.Податок на прибуток (продовження)
Вiдстроченi податковi (зобов'язання) / активи, що вiдносяться до:
2015 р. Залишок на початок року (тис.грн.) Вiдображено у складi прибутку або збитку(тис.грн.)
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Вiдображено у складi iншого сукупного доходу(тис.грн.) Залишок на кiнець року(тис.грн.)
Основних засоби (210`302) 12`797 - (197`505)
Резерв сумнiвних боргiв - (19) - (19)
Резерв на нелiквiднi запаси - матерiали 6 (5) - 1
Забезпечення виплат вiдпусток 543 (543) - Перехiднi вiдпустки та нарахування 148 (148) - Додаткове пенсiйне забезпечення 1`137 (486) - 651
Iншi забезпечення 132 (132) - Нарахованi премiї - - - Розрахунки з бюджетом по пiльгах - - - Розрахунки з вiтчизняними постачальниками - - - Отриманi аванси 14 (14) - Разом (208`322) 11`450 - (196`872)
2014 р. Залишок на початок року (тис.грн.) Вiдображено у складi прибутку або збитку(тис.грн.)
Вiдображено у складi iншого сукупного доходу(тис.грн.) Залишок на кiнець року(тис.грн.)
Основних засоби (207`409) (2`893) - (210`302)
Резерв сумнiвних боргiв - - - Резерв на нелiквiднi запаси - матерiали 6 - - 6
Забезпечення виплат вiдпусток 413 130 - 543
Перехiднi вiдпустки та нарахування 119 29 - 148
Додаткове пенсiйне забезпечення 898 239 - 1`137
Iншi забезпечення 84 48 - 132
Нарахованi премiї 1`136 (1`136) - Розрахунки з бюджетом по пiльгах (37) 37 - Розрахунки з вiтчизняними постачальниками 33 (33) - Отриманi аванси 18 (4) - 14
Разом (204`739) (3`583) - (208`322)
28. Представлення розкриття iншого сукупного доходу згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової
звiтностi"
2015 р.(тис.грн.) 2014 р.(тис.грн.)
Статтi, якi у подальшому не будуть перекласифiкованi у прибуток або збиток:
Доходи (витрати) вiд переоцiнки за програмами з додаткового пенсiйного забезпечення (239)
3`850
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування (рядок 2460) (239) 3`850
29.Умовнi i контрактнi зобов’язання
Загальна iнформацiя
В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, майбутнiй
напрямок i наслiдки яких у цей час невiдомi. Можливi реформи полiтики встановлення тарифiв,
погашення державними органiзацiями заборгованостi за електричну енергiю та реструктуризацiя
енергетичної галузi можуть зробити iстотний вплив на пiдприємства цiєї галузi. У зв'язку з
невизначенiстю щодо можливих змiн у цьому секторi, у цей час неможливо оцiнити потенцiйний
вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
29.Умовнi i контрактнi зобов’язання (продовження)
Iнвестицiйна програма
Постановою НКРЕКП вiд 19 грудня 2015 року № 897 схвалено Iнвестицiйну програму з передачi
та постачання електричної енергiї ПАТ "Рiвнеобленерго" на 2015 рiк у сумi 46`381 тис. грн. (без
ПДВ). Згiдно протокольного рiшення № 7 вiдкритого засiдання НКРЕКП (витяг з протоколу вiд
04.06.2015 №39) збiльшено суму Iнвестицiйної програми та джерел її фiнансування на суму 13`863
тис. грн. (без ПДВ). Компанiя спрямовує власнi i залученi кошти на будiвництво, модернiзацiю та
реконструкцiю електричних мереж та обладнання, заходи зi зниження нетехнiчних витрат
електричної енергiї та iншi цiлi, передбаченi iнвестицiйною програмою. Станом на 31.12.2015 року
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фiнансування за Iнвестицiйною програмою виконано на 100%.
Постановою НКРЕКП вiд 17 грудня 2015 року № 2993 схвалено Iнвестицiйну програму з передачi
та постачання електричної енергiї ПАТ "Рiвнеобленерго" на 2016 рiк у сумi 56`522 тис. грн. (без
ПДВ).
За невиконання iнвестицiйної програми в повному обсязi НКРЕКП має право знизити дiючi
тарифи, накласти штрафнi санкцiї i може зобов'язати Компанiю iнвестувати суми, не використанi в
поточному перiодi, в наступних перiодах.
Страхування
Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту,
поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Компанiя не має
повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення
зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди
навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями Компанiї. До
тих пiр, поки Компанiя не отримає адекватного страхового покриття, iснує ризик того, що втрата
або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть та
фiнансовий стан Компанiї.
Станом на 31 грудня 2015 р. Компанiя здiйснювала страхування майна, автотранспорту та
цивiльної вiдповiдальностi водiїв, сума таких витрат у 2015 роцi склала 204 тис. грн.
Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Компанiя втягується у 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, вирiшення усiх питань, крiм вiдображених у звiтi, не
зробить iстотного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї.
Оподаткування
У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють все
бiльшу увагу дiловим колам. Зважаючи на це, закони i постанови, що впливають на дiяльнiсть
пiдприємств, продовжують стрiмко змiнюватися. Цi змiни характеризуються незадовiльним
складанням законопроектiв, неоднозначними трактуваннями i арбiтражним застосуванням з боку
держави.
Зокрема, податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом
уповноваженi застосовувати надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Хоча,
на думку Компанiї, вона належним чином вiдобразила податковi зобов'язання в облiку, виходячи зi
своєї iнтерпретацiї податкового законодавства, вищезазначенi факти можуть створювати податковi
ризики для Компанiї.
Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльностi Компанiї може завдавати не суттєвої шкоди навколишньому
середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi
змiнюються та постiйно переглядаються. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування
законодавства не iснує суттєвих зобов’язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу,
якi мають бути нарахованi у попереднiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ.
Концентрацiя закупок
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., Компанiя придбала електроенергiю у ДП
“Енергоринок” на суму 987`050 тис. гривень.
30.Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони
Материнська компанiя, яка є кiнцевим власником, контролюючим "Рiвнеобленерго"
Компанiя Washington Holding B.V. володiє 83.33% акцiй ПАТ "Рiвнеобленерго" i є кiнцевим
власником, контролюючим Компанiю.
Операцiй мiж компанiями ПАТ "Рiвнеобленерго" та Washington Holding B.V. за 2015 та 2014 роки
не було. Залишки в розрахунках на 31 грудня 2015 року та 2014 року вiдсутнi.
Операцiї з провiдним управлiнським персоналом
Винагорода провiдного управлiнського персоналу за 2015 рiк представлена у формi
короткострокових винагород в сумi 7`930 тис. грн. (2014 р.: 7`631 тис. грн).
31.Полiтика управлiння ризиками
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Компанiя вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими
ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики i торговельну та iншу
кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування
операцiй Компанiї для пiдтримки її дiяльностi. Фiнансовими активами, якими володiє Компанiя, є
торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти. Компанiя також утримує
доступнi для продажу iнвестицiї.
Категорiї фiнансових iнструментiв
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду(тис.грн.)
Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 46`946 29`627
Торговельна дебiторська заборгованiсть 44`582 33`197
Iнша дебiторська заборгованiсть 672 1`026
Iншi фiнансовi активи 1 Фiнансовi зобов'язання
Кредити та позики 144`004 94`611
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 12`442 16`362
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у
Компанiї пов'язаних iз цим збиткiв.
Компанiя схильна до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а
також iнших фiнансових активiв.
Компанiя структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на
максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв. Однак, лiмiти щодо
рiвня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають в
себе чотири типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на
товари та iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. Фiнансовi
iнструменти, пiдданi ринкового ризику включають в себе кредити та позики, а також фiнансовi
активи, доступнi для продажу.
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових
потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься зважаючи змiн ринкових процентних ставок.
Ризик змiни ринкових процентних ставок вiдноситься до боргових зобов'язань Компанiї з
плаваючою процентною ставкою.
Компанiя управляє ризиком змiни процентних ставок, використовуючи кредити i позики з
фiксованою процентною ставкою.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах.
Схильнiсть Компанiї до ризику змiни валютних курсiв обумовлена банкiвськими кредитами
номiнованими у доларах США.
31.Полiтика управлiння ризиками (продовження)
Балансова вартiсть деномiнованих в iноземнiй валютi грошових активiв та зобов'язань Компанiї
станом на звiтну дату представлена наступним чином:
Активи Зобов'язання
31-12-2015 (тис.грн.) 31-12-2014 (тис.грн.) 31-12-2015 (тис.грн.) 31-12-2014(тис.грн.)
Долари США - - 144`004 94`611
Аналiз чутливостi до валютного ризику.
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Компанiя в основному схильна до ризику змiни курсу долара США.
У таблицi нижче представленi данi про можливий вплив пiдвищення або зниження української
гривнi на 5% по вiдношенню до вiдповiдних валют. Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки
залишки по грошовим статтям, вираженим в iноземнiй валютi, та коригує перерахунок цих
залишкiв на звiтну дату за умови 5-вiдсоткового змiни курсiв валют.
31-12-2015 31-12-2014
Збiльшення / зменшення (%) Вплив на прибуток до оподаткування(тис.грн.) Збiльшення /
зменшення (%) Вплив на прибуток до оподаткування(тис.грн.)
Змiна валютного курсу долара США 5% (7`200) 5% (4`731)
Змiна валютного курсу долара США -5% 7`200 -5% 4`731
Ризик лiквiдностi
Пiдхiд керiвництва Компанiї до вирiшення проблем лiквiдностi ґрунтується на ефективному
здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному
капiталi.
Компанiя здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної
лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з
фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi
фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.
Метою Компанiї є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом
використання банкiвських овердрафтiв, банкiвських кредитiв, векселiв.
Нижче наведена iнформацiя щодо договiрних недисконтованих платежiв за фiнансовими
зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань.
31-12-2015 Менше 6 мiсяцiв (тис.грн.) 6 мiсяцiв – 1 рiк (тис.грн.) 1 рiк – 5 рокiв (тис.грн.) Бiльше 5
рокiв(тис.грн.) Разом(тис.грн.)
Кредити та позики - - 144`004 - 144`004
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 12`442 - - - 12`442
Разом 12`442 - 144`004 - 156`446
31-12-2014 Менше 6 мiсяцiв(тис.грн.) 6 мiсяцiв – 1 рiк (тис.грн.) 1 рiк – 5 рокiв (тис.грн.) Бiльше 5
рокiв(тис.грн.) Разом(тис.грн.)
Кредити та позики - - 94`611 - 94`611
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 16`362 - - - 16`362
Разом 16`362 - 94`611 - 110`973
31.Полiтика управлiння ризиками (продовження)
Управлiння капiталом
Компанiя здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi Компанiї в
осяжному майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї
спiввiдношення позикових i власних коштiв.
Компанiя здiйснює контроль капiталу, використовуючи спiввiдношення власних i позикових
коштiв, яке розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу. У чисту
заборгованiсть включаються кредити i позики, торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть за
вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Спiввiдношення позикових i власних коштiв на звiтну дату представлено наступним чином:
31-12-2015 31-12-2014
На кiнець звiтного перiоду (тис.грн.) На початок звiтного перiоду(тис.грн.)
Кредити та позики (Примiтка 17)
144`004 94`611
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 19)
12`442 16`362
За вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв (Примiтка 12)
(46`946) (29`627)
Чистi позиковi кошти 109`500 81`346
Власний капiтал 1`263`406 1`273`043
98

Спiввiдношення чистих позикових коштiв до власного капiталу 9% 6%
32.Полiтична та економiчна криза в Українi
Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi значно погiршилася з кiнця 2013 року. Полiтична та
соцiальна нестабiльнiсть в поєднаннi iз зростанням регiональної напруженостi призвели до того,
що за 2015 рiк українська гривня значно знецiнилася вiдносно основних iноземних валют. За
результатами 2014 та 2015 рокiв мiжнароднi рейтинговi агенцiї iстотно знизили рейтинги
суверенного боргу України Поєднання вищевказаних подiй призвели до зниження лiквiдностi i
погiршення умов кредитування.
Однак, керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для пiдтримки
життєдiяльностi Компанiї i розвитку бiзнесу в поточному економiчному середовищi.
33.Подiї пiсля звiтного перiоду
Пiсля звiтного перiоду не вiдбулося якихось iстотних подiй.
34.Затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть, була затверджена загальними зборами акцiонерного товариства
"25" березня 2016 року.
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