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Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Директор       
Череднiченко Володимир 

Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
25.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 

32113929 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський, 04053, м.Київ, Артема, буд. 21 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 495-23-75 (044) 495-23-75 

6. Електронна поштова адреса 

irina@vsei.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

 

  

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці energopostavka.kiev.ua 

в мережі 

Інтернет 25.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



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 X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

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 
 

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

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 
 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління 
 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності)  

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

34. Примітки 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не має 

посади корпоративного секретаря i не є акцiонерним товариством. 

Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiсотками та бiлше акцiй емiтента не надається, 

Товариство не випускає акцiй. 

Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, Товариство не є акцiонерним 

Товариством. 

Iнформацiя про дивiденди не надається, дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися за 

звiтнiй перiод. 

Iнформацiю про випуск акцiй емiтента не надається, оскiльки Товариство не випускає акцiй. 

З цiєї ж причини не має iнформацiї про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом. 

 



Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, емiтент не розмiщує похiднi цiннi 

папери. 

Iнформацiю про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом 

звiтного перiоду не надається, Товариство не є акцiонерним. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї емiтентом не 

заповнюється, тому що не займається такими видами дiяльностi. 

Iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється емiтентом, тому що не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi. 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв не надаеться, так як Товариство не акцiонерним 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

надаеться, так як такi рiшення Товариство не приймає, оскiльки не є акцiонерним товариством. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, емiтент не 

випускає борговi цiннi папери.  

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду не надається, емiтент не випускає iпотечнi цiннi папери. 

Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не нається, тому що емiтент створене в формi 

товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. 

Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй емiтент не надає, тому що не випускає iпотечнi 

облiгацiї. 

Iнформацiю про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не надає з цiєї ж причини. 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позиками), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття, емiтентом наводиться у зв`язку з тим, що не 

здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних облiгацiй.  

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв Товариством не наводиться у зв`язку з тим, що 

Товариство не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних сертифiкатiв. 

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв Товариством не наводиться у зв`язку iз тим, що 

ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних 

сертифiкатiв. 

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН, у зв`язку iз 

чим основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про 

осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила 

ФОН не наводяться.  

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

не наводиться оскiльки Товариство здiйснює ведення бухгалтерського облiку згiдно до 

Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку України (П(С)БУ). 

У зв`язку iз тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, 

виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, Звiт про стан об`єкта 

нерухомостi не надається. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

АО1 №624776 

3. Дата проведення державної реєстрації 

14.08.2002 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

16500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

3 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням  

10. Органи управління підприємства 

-Загальнi збори учасниiв, - Директор товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний банк" 

2) МФО банку 

300506 

3) поточний рахунок 

260013001001 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний банк 

5) МФО банку 

300506 

6) поточний рахунок 

260013001001 



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 

постачання електричної енергiї на терiторiї України 
постанова 

№1076 
05.09.2017 НКРЕКП Необмежена 

Опис Безстроково. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Товариство з Обмеженою вiдповiдальнiстю "Перспектива-8" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

36037559 

4) місцезнаходження 

м. Черкаси, пр. Хiмiкiв,74 

5) опис 

ТОВ "Перспектива - 8", код ЄДРПОУ 36037559, частка , якою володiє емiтент: 96%. 

1) найменування 

Приватне акцiонерне товариство "ГОТЕЛЬ ЮНIСТЬ" 

2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

04790571 

4) місцезнаходження 

м. Одеса, вул. Сергiя Варламова, 32 

5) опис 

ПрАТ "ГОТЕЛЬ ЮНIСТЬ", код ЄДРПОУ 04790571, частка, якою володiє емiтент:50,14%. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Буденего-комплект" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

35150078 

4) місцезнаходження 

м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12а 

5) опис 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Буденего-комплект", код ЄДРПОУ 35150078,часткою, 

якою володiє емiтень: 4%. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕНЧУРНI IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 



32162871 

4) місцезнаходження 

м. Київ, вул. Госпiтальна, 4а. 

5) опис 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕНЧУРНI IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ", код 

ЄДРПОУ 32162871, частка, якою володiє емiтент: 9,8% 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Класична iпотична компанiя" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

3453851 

4) місцезнаходження 

м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12а. 

5) опис 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Класична iпотична компанiя", Код ЄДРПОУ 3453851, 

частка, якою володiє емiтент: 9,85%. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перший Адмiнiстратор Пенсiйного Фонду" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

32922281 

4) місцезнаходження 

м. Київ, вул. Госпiтальна, 4а 

5) опис 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перший Адмiнiстратор Пенсiйного Фонду", код 

ЄДРПОУ 32922281, часткою, якою володiє емiтень: 9,17%. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

31865319 

4) місцезнаходження 

м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12-а 

5) опис 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НОВА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ", код ЄДРПОУ 



31865319, часткою, якою володiє емiтень: 9,9%. 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "Рейтингове 

агенство "IВI-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
29.11.2017 uaBBB- 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

д/н д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Череднiченко Володимир Миколайович 100 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Череднiченко Володимир Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

2597913895 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Українська акцiонерна енергопостачальна компанiя "Київенерго" структурний вiдокремлений 

пiдроздiл "Енергобуд та Київенерго"на посадi iнженер-конструктор 2-ої категорiї. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



16.04.2010  

9) Опис 

Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. З посадовим 

окладом 5500,00грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Посадова особа працює В ТОВ "ВС Енерджi Iнтренейшнл Україна" за основним мiсцем роботи, на 

посадi начальника виробничо-технiчного вiддiлу. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Соловйова Iрина Федорiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

2863607845 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", попередня посада бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

02.04.2007  

9) Опис 

Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. З посадовим 

окладом 4200,00грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Посадова особа працює В ТОВ "ВС Енерджi Iнтренейшнл Україна" за сумiсництвом, та займає 

посаду бухгалтера. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
06.11.2017 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1.Змiнити в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 

формувань iнформацiю стосовно видiв економiчної дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, а саме: 64.99 - 

надання iнших фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення, н.в.i.у. видалити; 

46.90 - неспецiалiзована оптова торгiвля додати. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"АУДИТ -СТАНДАРТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32852960 

Місцезнаходження 
04080 Україна Київська Подiльський Київ Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 

лiтера "А" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
Свiдоцтво АПУ №3345  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2004 

Міжміський код та телефон 067 2382994 

Факс 067 2382994 

Вид діяльності Дiяльнiсть в сферi облiку та аудиту 

Опис Послуги наданнi згiдно договору. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГЕТИЧНА 

РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 31810610 

Місцезнаходження 01033 Україна Київська Голосiївський Київ Саксаганського, буд 36-В 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АЕ №263431 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон 044 494 43 73 

Факс 044 494 43 73 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис 

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. 

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ", здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть, договiр про обслуговування 

№402784-UA4070037 вiд 09.12.2016р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГЕТИЧНА 

РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 31810610 

Місцезнаходження 01033 Україна Голосiївський Київ Саксаганськог, буд. 36-В 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АЕ №294773 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 



Міжміський код та телефон 044 494 43 73 

Факс 044 494 43 73 

Вид діяльності Брокерська дiяльнiсть 

Опис 

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. 

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ", здiйснює 

професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, торгiвлю з цiнними 

паперами. Договiр про брокерське обслуговування. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Київська Шевченкiвський Київ Нижнiй Вал 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
1340 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон 044 377 70 16 

Факс 044 377 70 ь16 

Вид діяльності 

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 

депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис 
Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е-256 вiд 

14.05.2010р. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18.04.2016 43/2/2016 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

1000 16000 
Бездокументарні 

іменні 
16000000.00 16 

щоквартальна 

до 20 числа 

наступного 

мiсяця 

2560032.88 01.07.2022 

Опис 

Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, забезпеченi, щодо яких принято рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй принято Загальними зборами учасникiв ТОВ 

"ЕНЕРГОПОСТАВКА". Рiшення оформлено протоколом №1/16 Загальних зборiв учасникiв ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" вiд 14.03.2016р. У голосуваннi за 

прийняте рiшення взяв участь 1 (один) учасник, який володiє часткою у розмiрi 16500,00грн., що складає 100% статуьного капiталу емiтента та становит 100% 

вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв, якi зареєстрованi для участi у Загальних зборах учасникiв та прийняли участь у голосованнi по питанню публiчного 

розмiщення облiгацiй.  

Дострокове погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв не передбачена. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
-5196.0 -5381.2 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
17 17 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
0 0 

Опис 

Вiдповiднiстостi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року має вiд’ємне значення i 

становить (5.196,0) тис. грн.. та є меншою, нiж величина статутного капiталу. 

Висновок 

Вiдповiднiстостi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Не вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме: частини 3 статтi 155 

Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV. Вартiсть чистих активiв 

Товариства станом на 31.12.2017 року має вiд’ємне значення. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 
 

X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 
X 

 
X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 
X 16000 X X 

Забов"язання за 

облiгацiями 
17.05.2016 16000 16 01.07.2022 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 
 

X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 
 

X X 

за векселями (всього) X 77847.5 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 
 

X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 
 

X X 

Податкові зобов'язання X 
 

X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 

 
X X 



Інші зобов’язання та 

забезпечення 
X 750.1 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 
X 94597.6 X X 

Опис: 

Iменнi, вiдсотков (серiї В), забезпеченнi облiгацiї - забов"язання складають 16000тис. грн. 

Бездокументарнi серiї В. Забов"язання за веселями ( короткостроковими) становить 78247,5 

тис.грн. i повнiстю складаються iз забов"язань по простих векселях. Розрахунки з бюджетом, 

з оплати працi та зi страхування мають незначний характер i на звiтну дату становлять 

вiдповiдно -1,2 тис. грн., 4,6 тис. грн. та 1,6 тис. гривень. 

У складi iнших поточних зобов’язань, якi становлять на звiтну дату 392,6 тис. грн. 

облiковується майже повнiстю (99,8%) заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам за 

випущенi Товариством облiгацiї. 

Довгостроковi зобов’язання за даними Балансу ТОВ «Енергопоставка» станом на 31.12.2017 

року вiдображено у розмiрi 16.350,1 тис. грн. i складаються iз сформованих за попереднi 

звiтнi перiоди забезпечень на оплату вiдпусток у розмiрi – 38,4 тис. грн., iнших 

довгострокових фiнансових зобов’язань у розмiрi - 16.311,7 тис. гривень, якi у свою чергу, 

складаються iз випущених Товариством облiгацiй (16.000,0 тис. грн.) та суми премiї по 

випущеним облiгацiям у сумi 311,7 тис. грн. 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"АУДИТ-СТАНДАРТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

32852960 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
Україна, м.Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера "А" 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

3345 26.02.2006 

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** 

3345 П 000196 до 19 грудня 2018р. 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

286/4 

05.12.2013 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

На товариствi не проведена iнвентаризацiя активiв та зобов’язань, як 

того вимагають норми Наказу Мiнфiну України вiд 02.09.2014 року № 

879. 

Вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства України, а саме: частини 3 статтi 155 Цивiльного 

кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV. 

У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються акцiї 

ПрАТ «Готель Юнiсть» у розмiрi 1.790,0 тис. грн., якi згiдно виписки 

депозитарної установи, на звiтну дату є заблокованими i тому аудитор 

не може визначити справедливу вартiсть цiнних паперiв. Вiдсутнiсть 

ринкової вартостi вищезазначених цiнних паперiв, у зв’язку з їх 

блокуванням, є ключовим питанням невизначеностi оцiнки даних 

цiнних паперiв.  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(«МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами 



викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 

звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 

Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних б ухгалтерiв Ради з 

мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та 

етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 

фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що 

отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
7-16/2018-А 

16.03.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
16.03.2018 

28.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 02.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
12000 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"АУДИТ-СТАНДАРТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

32852960 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
Україна, м.Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера "А" 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

3345 26.02.2004 

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** 

3345 П 000196 24.02.2014 до 19 грудня 2018р. 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

 

15.04.2018 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

19.04.2018 

19.04.2018 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства України, а саме: частини 3 статтi 155 Цивiльного 

кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV. 

У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються акцiї 

ПрАТ «Готель Юнiсть» у розмiрi 1.790,0 тис. грн., якi згiдно виписки 

депозитарної установи, на звiтну дату є заблокованими i тому аудитор 

не може визначити справедливу вартiсть цiнних паперiв. Вiдсутнiсть 

ринкової вартостi вищезазначених цiнних паперiв, у зв’язку з їх 

блокуванням, є ключовим питанням невизначеностi оцiнки даних 

цiнних паперiв.  



Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(«МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами 

викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 

звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 

Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних б ухгалтерiв Ради з 

мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та 

етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 

фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що 

отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
7-16/2018-А 

09.02.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
09.03.2018 

31.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 01.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
12000.00 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

ТОВ “ Аудиторська фiрма “АУДИТ-СТАНДАРТ”  

Дата державної реєстрацiї: 06.02.2004 року, Iдентифiкацiйний код 32852960 

Свiдоцтво АПУ №3345 чинне до 19 грудня 2018 року, Свiдоцтво Нацфiнпослуг №0145, чинне до 19 грудня 2018 року 

Україна, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера «А», тел.(044)233-41-18 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

«ЕНЕРГОПОСТАВКА» 

станом на 31.12.2017 року 

Адресати: 

- Учасникам та Керiвництву ТОВ «Енергопоставка»  

- Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Роздiл 1 Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергопоставка» (в подальшому 

Товариство, або ТОВ «Енергопоставка»), що складається з Балансу станом на 31 грудня 2017 року та Звiту про 

фiнансовi результати за 2017 рiк вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25, «Фiнансовий звiт 

суб’єкта малого пiдприємництва», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 року № 39, та 

iншу пояснювальну iнформацiю, розкриття якої передбачено нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» 

нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

ТОВ «Енергопоставка» на 31 грудня 2017 р., та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Основа для думки iз застереженням 

На товариствi не проведена iнвентаризацiя активiв та зобов’язань, як того вимагають норми Наказу Мiнфiну України 

вiд 02.09.2014 року № 879. 

Вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме: частини 3 статтi 

155 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV. 

У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються акцiї ПрАТ «Готель Юнiсть» у розмiрi 1.790,0 тис. 

грн., якi згiдно виписки депозитарної установи, на звiтну дату є заблокованими i тому аудитор не може визначити 

справедливу вартiсть цiнних паперiв. Вiдсутнiсть ринкової вартостi вищезазначених цiнних паперiв, у зв’язку з їх 

блокуванням, є ключовим питанням невизначеностi оцiнки даних цiнних паперiв.  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є 

незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки iз застереженням. 



Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту 

окремої звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту окремої фiнансової 

звiтностi в цiлому та враховувалися при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань 

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.  

Iнша iнформацiя  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з регулярної рiчної 

iнформацiї емiтента цiнних паперiв вiдповiдно до глави 4 роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

03.12.2013 № 2826 зi змiнами та доповненнями. 

Розкриття регулярної рiчної iнформацiї має здiйснюватись шляхом розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 

базi даних Комiсiї, розмiщення на власному веб-сайтi, опублiкування в офiцiйному друкованому виданнi. Товариство 

планує подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв звiту за 2017 рiк у строк не пiзнiше 30 квiтня 2018 року. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким 

рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою 

вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж 

iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 

iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо, на основi проведеної нами роботи, ми доходимо 

висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не 

виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень, якi б необхiдно було включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

Нацiональних П(с)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною 

для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 

або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Товариства. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 

• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є 

достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, 

чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 

якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 

чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 



проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки 

заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 

визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

Роздiл 2 . Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

Iншою вiдповiдальнiстю аудитора є опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор щодо питань, розкриття яких 

передбачено нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi 

регулярної iнформацiї емiтента цiнних паперiв та якi не знайшли вiдображення в попереднiх роздiлах.  

Таблиця №1 

Основнi вiдомостi про емiтента: 

Повне найменування:  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» 

скорочене найменування: ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА»  

Код ЄДРПОУ: 32113929 

Мiсцезнаходження:  

Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 21 

Дата державної реєстрацiї:  

14 серпня 2002 року, Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи № 624776, Серiя АО1. 

Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР – 1 074 107 0008 016307  

Дата внесення останнiх змiн до установчих документiв: 

останнi змiни у статутних документах, пов’язанi iз прийняттям нової редакцiї статуту, затвердженi Загальними 

Зборами учасникiв ТОВ «Енергопоставка» 29 квiтня 2010 року (Протокол № 2) та зареєстрованi Шевченкiвською 

районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 09.06 2010 року; 

Лiцензiї та дозвiл: 

Постановою № 1076 вiд 05.09.2017 року Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, ТОВ «Енергопоставка» видана лiцензiя на право провадження господарської 

дiяльностi з постачання електричної енергiї на територiї України; 

Основнi види дiяльностi вiдповiдно до установчих документiв:  

Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення) н.в.i.у.; дiяльнiсть посередникiв у 

торгiвлi товарами широкого асортименту; оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням; 

Вiдповiдальнi особи: 

за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод були: Директор - Череднiченко В.М. (з 16.04.2007 р. по 

теперiшнiй час ); Головний бухгалтер - Соловйова I.Ф.. (з 02.04.2007 року по теперiшнiй час ) 

Кiлькiсть штатних працiвникiв:3 

Кiлькiсть учасникiв:1 

Концептуальна основа:  

Нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку (П(с)БО), законодавство України 

 

Опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор щодо: 

Вiдповiднiстостi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року має вiд’ємне значення i становить (5.196,0) тис. грн.. та 

є меншою, нiж величина статутного капiталу що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме: 

частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV. 

Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю 

Емiтентом розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад якої 

передбачено «Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 03.12.2013 року № 2826. При 

розглядi iншої iнформацiї Товариства ми не виявили суттєвих суперечностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає 

аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку, згiдно вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документа, що 

мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитори не отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази 

щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, 

що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдносяться до особливої iнформацiї та їх вплив на дiяльнiсть ТОВ 

«ЕНЕРГОПОСТАВКА» 

Особлива iнформацiя про емiтента — iнформацiя, до якої належать вiдомостi вiдповiдно до частини 1, статтi 41 



Закону України вiд 23.02.2006 року № 3480-IV «Про цiннi папери та фондовий ринок» (зi змiнами та доповненнями), 

Товариством не надавалась в зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї, яка вiдноситься до особливої. 

Вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства  

Аудиторами розглядалось питання стану корпоративного управлiння ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА». Принципи 

корпоративного управлiння на Товариствi не розробленi. Вiдповiдно до роздiлу 8 Статуту, управлiння Товариством 

здiйснюють його органи управлiння: загальнi збори учасникiв, директор.Згiдно Статуту ТОВ «Енергопоставка» 

контроль за дiяльнiстю директора здiйснює ревiзiйна комiсiя, проте на момент здiйснення процедур аудиту 

вiдповiдний контрольно-ревiзiйний орган Товариства фактично не створений. 

Протягом 2017 року перерозподiл часток в статутному капiталi не вiдбувався. 

Станом на 31.12.2017 року власники облiковуються наступним чином: 

- Фiзична особа в кiлькостi 1 особи – 100,00 %; 

У ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» вiдсутня служба внутрiшнього аудиту, наявний контроль з боку власника за 

операцiями оплати витрат, отримання доходiв, документiв, тощо.  

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

Iнформацiя, отримана в результатi аудиторських процедур, а саме iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв 

шахрайства, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння 

суб’єкта господарювання i його середовища», не виявила суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства за 

2017 рiк, згiдно вимог МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора що стосується шахрайства при аудитi фiнансової 

звiтностi». 

На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що фiнансовi звiти не мiстять викривлень внаслiдок 

шахрайства – наведено достовiрно.  

Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого 

реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає 

коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше 

здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. Оцiнюючи 

доречнiсть припущення про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю наявну iнформацiю щодо 

майбутнього – щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але не обмежуючись цим перiодом. 

Звертаємо увагу на те, що в Українi iснує невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої 

економiчної полiтики, нормативно-правової бази та розвитку полiтичної ситуацiї. Ми не маємо змоги передбачити 

можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi 

перспективи Товариства. 

Iнформацiї про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть 

мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства 

Ми проаналiзували iнформацiю щодо наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. Товариством подано позов до суду на 

предмет скасування податкового повiдомлення – рiшення, яким донараховано податок на прибуток без визначення 

органами ДФС конкретних норм та статей якi порушенi.  

Стосовно iнформацiї про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у 

майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад i структуру фiнансових iнвестицiй 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2017 року за даними облiку та звiтностi ТОВ 

«Енергопоставка» становлять 57.684,8 тис. грн., з них 97% становлять частки у статутних капiталах iнших 

пiдприємств, де Товариство не має суттєвого впливу (частки менше 10 %). Фактично оцiненi та вiдображенi на звiтну 

дату за iсторичною собiвартiстю, яка на думку управлiнського персоналу найкраще виражає справедливу вартiсть 

даного активу. За оцiнками Керiвництва Компанiї збиткiв вiд зменшення корисностi iнвестицiй на звiтну дату не 

iснує. 

Розкриття iнформацiї щодо важливих аспектiв облiкової полiтики, активiв та зобов’язань ТОВ 

«ЕНЕРГОПОСТАВКА» 

Концептуальною основою повного комплекту фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2017 року, є 

Нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку (П(с)БО), Закон України «Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi», iншi нацiональнi законодавчi та нормативнi акти щодо органiзацiї i ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi нормативнi документи та положення 

ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» стосовно визначення облiкової полiтики, ведення бухгалтерського облiку та складання 

фiнансової звiтностi по П(с)БО за 2017 рiк.  

На нашу думку, принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики Товариства, яка 

затверджена наказом “Про облiкову полiтику” № 1 вiд 01 сiчня 2015 року свiдчать, що полiтика є незмiнною, в цiлому 

вiдповiдає всiм вимогам П(с)БО та нормам чинного законодавства України для складання фiнансової звiтностi 

емiтента. Змiни в облiковiй полiтицi Товариства у 2017 роцi не вiдбувались.  

На нашу думку, аудитори отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази про те, що розкриття у фiнансовiй 

звiтностi iнформацiї, пов’язаної з облiковими оцiнками, вiдповiдає вимогам застосовуваної концептуальної основи 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту 540 «Аудит облiкових оцiнок, у тому числi 

облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та пов’язанi з ними розкриття iнформацiї». Аудитори визначають, що 



будь-якi облiковi оцiнки, якi були iдентифiкованi як такi, що мають високий рiвень невизначеностi попереднього 

оцiнювання, не призводять до значних ризикiв. 

Iнвентаризацiя матерiалiв, необоротних активiв, фiнансових вкладень, наявностi грошових коштiв, розрахункiв з 

дебiторами i кредиторами у вiдповiдностi з Положенням про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань, затвердженого 

Наказом Мiнфiну України вiд 02.09.2014 року № 879 на Товариствi не проводилась.  

Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Аудиторами 

проведено спiвставлення облiкових залишкiв пiдприємства, за результатами якої не можна стверджувати, що 

iнформацiя наведена в фiнансовiй звiтностi про наявнiсть залишкiв необоротних активiв станом на 30.12.2017 року, не 

є достовiрною або викривленою. 

Товариство здiйснює вiдображення в бухгалтерському облiку господарських операцiй, оцiнку активiв, статей власного 

капiталу та своїх зобов’язань згiдно П(с)БО, починаючи з початком своєї дiяльностi iз застосуванням Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, 

затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. №291 (зi змiнами) та вiдповiдно до вимог 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 

На думку аудиторiв, прийнята Товариством система бухгалтерського облiку вiдповiдає Нацiональним Положенням 

(стандартам) бухгалтерського облiку та вимогам чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та 

звiтностi в Українi, i виконує роль формування надiйного джерела iнформацiї про фiнансовий стан Товариства. 

Загальна сума активiв ТОВ «Енергопоставка» станом на 31.12.2017 р. становить 89.401,6 тис. грн. проти 93. 134,2 тис. 

грн. на початок звiтного перiоду. Переважна бiльшiсть активiв Компанiї (98%) представлена не поточними активами, а 

саме: 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на звiтну дату за даними облiку та звiтностi ТОВ «Енергопоставка» становлять 

57.684,8 тис. грн.. 

У складi «Iнших необоротних активiв» облiковуються кошти у розмiрi 30.000,0 тис. грн., якi залученi ПАТ „Перший 

Iнвестицiйний Банк” на умовах субординованого боргу, термiн погашення яких встановлено у груднi 2025 року. Данi 

кошти квалiфiкованi як довгострокова дебiторська заборгованiсть i облiковується за iсторичною собiвартiстю у складi 

iнших необоротних активiв у вiдповiдностi з п.2.5 П(с)БО 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва». 

Основнi засоби та нематерiальнi активи протягом звiтного перiоду у Товариства були вiдсутнi. 

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вiдображенi у балансi Товариства у складi „Основних засобiв” у 

вiдповiдностi до п.2.2 Роздiлу II П(с)БО 25. 

Станом на 31 грудня 2017 р. за даними облiку Товариства первiсна вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв (МНМА) становить – 0,3 тис. грн., знос МНМА - 0,1 тис. грн., залишкова вартiсть малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв - 0,2 тис. грн.. Згiдно наказу про облiкову полiтику Товариства, амортизацiя на малоцiннi 

необоротнi матерiальнi активи нараховується у розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi у мiсяцi введення їх в експлуатацiю, 

тобто валюта балансу завищено на 0.2 тис. грн., що не є суттєвим. 

Оренда 

Товариство орендує примiщення. За умовами оренди в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю 

активу, не передаються. Оренда класифiкується як операцiйна оренда.  

Поточнi активи станом на 31.12.2017 року становили 1.716,6 тис. грн., з яких: 

-поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства, якi складаються з цiнних паперiв (iнвестицiйнi сертифiкати, акцiї) 

передбачених для продажу, на звiтну дату становлять - 1.652,4 тис. гривень. Фiнансовi iнвестицiї оцiненi та 

вiдображенi на звiтну дату за iсторичною собiвартiстю, яка на думку управлiнського персоналу найкраще виражає 

справедливу вартiсть даного активу. По даним цiнним паперам, обтяжень регулятивними органами не встановлено;  

-запаси облiковуються за первiсною вартiстю – 1 тис. грн.;  

-дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить – 24,8 тис. грн., iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть – 4,8 тис. грн., грошовi кошти на банкiвських рахунках та грошовi кошти в касi – 29,7 тис. грн.,  

Суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод не нараховувались з причини вiдсутностi дебiторiв з низькою оцiнки 

платоспроможностi. 

Грошовi кошти i їх еквiваленти Товариства не обмеженi щодо обмiну чи використання для погашення зобов’язань 

принаймнi протягом 12 мiсяцiв пiсля дати балансу. 

Витрати майбутнiх перiодiв згiдно балансу станом на 31.12.2017 р. становлять 3,9 тис. грн., i являють собою 

проведену передплату за оренду примiщення. 

Функцiональною валютою Товариства та валютою подання звiтностi є гривня. 

Залишки грошових коштiв i зобов’язань на кiнець року, вираженi в нацiональнiй валютi.  

Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до П(с)БО 22 «Вплив iнфляцiї» не 

здiйснювалась. 

На думку аудиторiв проведена аудиторська перевiрка (з виконанням всiх запланованих та необхiдних аудиторських 

процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовiрнiсть вiдображення 

активiв в фiнансовiй звiтностi Товариства. 

Облiк зобов'язань та забезпечень  

Поточнi зобов’язання Товариства в сумi 78.247,5 тис. грн. облiковуються за собiвартiстю, мають поточний характер та 

вiдображають в основному (99,5%) суму векселiв виданих в нацiональнiй валютi по розрахункам з вiтчизняними 

постачальниками. Векселi не процентнi, строк погашення «за пред’явленням».  

Розрахунки з бюджетом, з оплати працi та зi страхування мають незначний характер i на звiтну дату становлять 



вiдповiдно -1,2 тис. грн., 4,6 тис. грн. та 1,6 тис. гривень. 

У складi iнших поточних зобов’язань, якi становлять на звiтну дату 392,6 тис. грн. облiковується майже повнiстю 

(99,8%) заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам за випущенi Товариством облiгацiї. 

Прострочених заборгованостей на балансi Товариства немає. Усi вони реальнi до вiдшкодування. Заробiтна плата 

нараховується згiдно дiючого штатного розкладу. Розрахунки з бюджетом та соцiальному страхуванню проводяться у 

встановлений строк i у повному обсязi. 

Довгостроковi зобов’язання за даними Балансу ТОВ «Енергопоставка» станом на 31.12.2017 року вiдображено у 

розмiрi 16.350,1 тис. грн. i складаються iз сформованих за попереднi звiтнi перiоди забезпечень на оплату вiдпусток у 

розмiрi – 38,4 тис. грн., iнших довгострокових фiнансових зобов’язань у розмiрi - 16.311,7 тис. гривень, якi у свою 

чергу, складаються iз випущених Товариством облiгацiй (16.000,0 тис. грн.) та суми премiї по випущеним облiгацiям у 

сумi 311,7 тис. грн., тобто у балансi товариства заборгованiсть за випущеними облiгацiями вiдображена за їхньою 

теперiшньою вартiстю у вiдповiдностi до вимог П(с)БО 11 «Зобов’язання». Метою випуску облiгацiй є залучення 

додаткових iнвестицiйних ресурсiв для виконання напрямкiв дiяльностi Товариства. Реєстрацiя випуску облiгацiй 

проведена Нацiональною Комiсiєю з цiнних паперiв та Фондового ринку України 19.04.2016 року (Реєстрацiйний № 

43/2/2016); 

Облiгацiї (iменнi, вiдсотковi, забезпеченi) випущено в бездокументарнiй формi. Номiнальна вартiсть облiгацiї -1.000 

грн., кiлькiсть у випуску – 16.000 штук, процентна ставка у 2017 роцi складала 16 вiдсоткiв. Термiн виплати вiдсоткiв 

встановлено з 05.07.2016 року, дата погашення облiгацiй – з 01.07.2022 р. по 20.07.2022 року. Вiдсотки по облiгацiям 

виплачуються щоквартально. Заборгованостi по сплатi вiдсоткiв на звiтну дату у Товариства не має.  

На думку аудиторiв, проведена аудиторська перевiрка (з виконанням всiх запланованих та необхiдних аудиторських 

процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовiрнiсть вiдображення 

зобов‘язань та забезпечень у фiнансовiй звiтностi Товариства. 

Власний капiтал ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» станом на 31.12.2017 року має вiд’ємне значення i становить (5.196,0) 

тис. грн., у т.ч.: 

- Статутний капiтал – 16,5 тис. грн.; 

- Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) – (5.212,5) тис. грн. 

Розкриття iнформацiї про те, що Статутний капiтал сформований в повному обсязi вчасно в розмiрi 16,5 тис. грн. 

(шiстнадцять тисяч п’ятсот гривень), сплачено повнiстю у встановленi законодавством термiни та розмiр статутного 

капiталу, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 року, вiдповiдає законодавчим вимогам та 

статутним документам, в усiх суттєвих аспектах наведено достовiрно. 

На нашу думку, показники першого роздiлу пасиву балансу станом на 31.12.2017 року достовiрно оцiненi i дають 

правдиве i неупереджене уявлення про власний капiтал Товариства у розмiрi (5.196,0) тис. грн.., облiк власного 

капiталу вiдповiдає вимогам П(с)БО, якi чиннi в Українi, облiковi данi достовiрнi та тотожнi даним фiнансової 

звiтностi.  

Облiк фiнансових результатiв 

Витрати визнаються якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або 

збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути надiйно вимiрянi. Протягом 2017 року iншi операцiйнi витрати Товариства 

складали 292,6 тис. грн., 

iншi витрати є собiвартiстю реалiзованих цiнних паперiв – 49.306,7 тис. грн. та витратами на сплату вiдсоткiв по 

випущених облiгацiях – 2.619,4 тис. грн.. 

ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» є платником податку на прибуток, який визначається за правилами податкового 

законодавства України та нарахований за поточний рiк в розмiрi 24,6 тис. грн. 

Доходи визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться 

збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Протягом 2017 року Товариство не 

мало доходу вiд торговельної дiяльностi, дохiд вiд реалiзацiї цiнних паперiв - 49.323,8 тис. грн.; iншi доходи 

(проценти банкiв по залишкам на розрахункових рахунках та проценти по депозитним вкладам) – 9,5 тис. грн. та 

3.095,2 тис. грн. вiдповiдно.  

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк Товариством отримано чистий прибуток 185,2 тис. 

грн.. 

Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку достовiрно вiдображений 

у формi звiтностi "Звiт про фiнансовi результати". Облiкова полiтика Товариства свiдчить, що вона, в цiлому, 

вiдповiдає всiм вимогам П(с)БО, та нормам чинного законодавства України для складання фiнансової звiтностi 

емiтента. 

Вiдкладений податок  

Враховуючи специфiку розрахунку податкових зобов’язань емiтента, управлiнський прийняло рiшення не 

вiдображати вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання. 

Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони 

Протягом звiтного перiоду Товариство не брало на себе iстотних зобов'язань по пенсiйним виплатам, оплатi вихiдної 

допомоги або iнших довгострокових зобов'язань перед ключовим управлiнським персоналом, крiм сплати внескiв до 

державного пенсiйного фонду у складi соцiальних внескiв iз заробiтної плати.  

Судовi розгляди та рiшення 

У 2017 роцi до Товариства не пред'являлися будь-якi судовi позови. Невизначенiсть щодо майбутнiх результатiв 

непередбачуваного судового процесу або дiй регуляторних органiв вiдсутня. 



Аналiз показникiв фiнансового стану 

На пiдставi отриманих облiкових даних був проведений аналiз коефiцiєнтiв платоспроможностi та фiнансової 

стiйкостi, розрахунок яких наданий нижче. 

Показники фiнансового стану ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» : Таблиця №2 

Формула розрахунку Фактично на 31.12.2016 Фактично на 31.12.2017 Нормативне значення 

1. Коефiцiєнт лiквiдностi (Зобов’язання вiдсутнi): 

1.1.Загальний (коефiцiєнт покриття) 

Характеризує скiльки на кожну гривню зобов'язань пiдприємство має усiх мобiлiзованих коштiв 

К1.1 = II роздiл + III роздiл активу балансу 

III роздiл пасиву балансу 

1,95 0,02 >1 

1.2. Абсолютної лiквiдностi 

Характеризує яка частка короткострокових зобов'язань може бути негайно погашена коштами на розрахунковому 

рахунку та iнших рахунках в банках К1.3 = Грошовi кошти/III роздiл пасиву балансу 0,08 0,0004 >0 

2. Коефiцiєнт автономiї: 

Показує питому вагу власних коштiв в загальнiй сумi ресурсiв пiдприємства 

К2= I роздiл пасиву балансу/Валюта балансу (Код рядка 1900) Вiд’ємне 

значення Вiд’ємне 

значення  

>0 

3. Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв: 

Показує вартiсть залучених пiдприємством коштiв в розрахунку на гривню власних коштiв 

К3 = II роздiл + III роздiл роздiл пасиву балансу 

I роздiл пасиву балансу Вiд’ємне 

значення Вiд’ємне 

значення  

0,5-1 

4. Коефiцiєнт маневреностi: 

Характеризує мiру мобiльностi власних коштiв пiдприємства 

К4 = I роздiл пасиву – I роздiл активу/I роздiл пасиву Вiд’ємне 

значення Вiд’ємне 

значення  

до збiльшення 

5. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (Зобов'язання вiдсутнi): 

Показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена за рахунок Власного капiталу пiдприємств 

К5 = I роздiл пассиву/III роздiл пасиву Вiд’ємне 

значення Вiд’ємне 

значення  

0,5-1 

6. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (заборгованiсть вiдсутня): 

Показує питому вагу власних коштiв в загальнiй сумi заборгованостi пiдприємства 

К6 = I роздiл пассиву/II роздiл + III роздiл пасиву балансу Вiд’ємне 

значення Вiд’ємне 

значення  

до збiльшення 

Iз наведених коефiцiєнтiв можна зробити висновок, що фiнансовий стан Товариства потребує вдосконалення в зв’язку 

з його не достатньою абсолютною лiквiднiстю та збитковою дiяльнiстю у попереднi роки. Фiнансовий стан 

Товариства щодо його лiквiдностi та платоспроможностi є досить низький. Ця ситуацiя свiдчить про iснування певної 

невизначеностi, але не ставить пiд сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. 

Роздiл 3.Iншi елементи 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ „АУДИТОРСЬКА ФIРМА “АУДИТ - СТАНДАРТ”, 

iдентифiкацiйний код - 32852960 

Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного 

державного реєстру вiдомостей про юридичну особу: 

Дата державної реєстрацiї: 06.02.2004 

Дата запису: 28.10.2004 

Номер запису: 1 071 120 0000 000836 

Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть: 

Аудиторська фiрма здiйснює дiяльнiсть в галузi аудиту на пiдставi Свiдоцтва Аудиторської палати України про 

внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3345, виданого згiдно рiшення Аудиторської палати України 

№ 132 вiд 26 лютого 2004 року. Вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України № 286/3 вiд 19 грудня 2013 року 

термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 19 грудня 2018 року. 



Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: 

Аудиторська фiрма внесена до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв за №3345вiд 26.02.2004 року вiдповiдно до рiшення Нацiональної Комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 196, серiя та номер Свiдоцтва: П 000196, строк дiї 

Свiдоцтва: з 24 лютого 2014 року до 19 грудня 2018 року. 

Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових установ: 

Аудиторська компанiя включена до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки фiнансових установ, вiдповiдно до розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 18 лютого 2015 року №77. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 0145, 

строк дiї з 18 лютого 2015 року по 19 грудня 2018 року. 

Незалежнi аудитори:  

Титаренко Валентина Микитiвна здiйснює дiяльнiсть на пiдставi сертифiката аудитора Серiя А № 006083 виданого 

рiшенням Аудиторської палати України № 188/2 вiд 13 квiтня 2006 року та чинного до 13 квiтня 2021 року. 

Василевич Людмила Леонiдiвна здiйснює дiяльнiсть на пiдставi сертифiката аудитора Серiя А №005563 виданого 

рiшенням Аудиторської палати України №130 вiд 25.12.2003 року та чинного до 25 грудня 2018 року. 

Мiсцезнаходження та фактичне мiсце розташування : 

Україна, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе,2-6/32 лiтера «А», телефони: (067)2382994; (095)4837254 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

Аудит проведено згiдно Договору про проведення аудиту(аудиторської перевiрки) № 7-16/2018-А вiд 16 березня 2018 

року. Умовами Договору на проведення аудиту є висловлення думки щодо того, чи вiдображають фiнансовi звiти за 

2017 рiк дiйсний стан результатiв дiяльностi ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА. 

Аудит розпочато 16.03.2018 року , закiнчено 28.03.2018 року. 

Мiсце проведення аудиторської перевiрки – офiс ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА». 

Партнером завдання з аудиту,  

результатом якого є цей звiт  

незалежного аудитора, є аудитор ____________________ Л.Л. Василевич 

пiдпис 

Сертифiкат аудитора Серiя А №005563  

виданий рiшенням АПУ вiд 25.12.03р. №130, 

чинний до 25 грудня 2018 року 

Директор _____________________ В. М. Титаренко 

ТОВ „АФ „АУДИТ – СТАНДАРТ” пiдпис 

Дата видачi аудиторського висновку: 02 квiтня 2018 року 

Мiсце видачi: м. Київ, вул. Госпiтальна, будинок 4-а. 

д/н 

д/н 

д/н 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

 

 

 



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕНЕРГОПОСТАВКА" 

за ЄДРПОУ 32113929 

Територія 
 

за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 46.90 

Середня кількість 

працівників   

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 
 

Адреса, телефон вулиця Артема, буд. 21, м. Київ, 04053 
 

 

Форма № 1-м 

1. Баланс 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 
  

Основні засоби: 1010 0.2 0.2 

- первісна вартість 1011 0.3 0.3 

- знос 1012 ( 0.1 ) ( 0.1 ) 

Довгострокові біологічні активи: 1020 
  

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 44730.3 57684.8 

Інші необоротні активи 1090 30000.00 30000.00 

Усього за розділом I 1095 74730.5 87685.0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1.8 1.0 

- у тому числі готова продукція 1103 
  

Поточні біологічні активи 1110 
  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 
  



Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 49.4 24.8 

- у тому числі податок на прибуток 1136 49.2 24.7 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2.5 4.8 

Поточні фінансові інвестиції 1160 17586.4 1652.4 

Гроші та їх еквіваленти 1165 761.7 29.7 

Витрати майбутніх періодів 1170 1.9 3.9 

Інші оборотні активи 1190 
  

Усього за розділом II 1195 18403.7 1716.6 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 

  

Баланс 1300 93134.2 89401.6 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16.5 16.5 

Додатковий капітал 1410 
  

Резервний капітал 1415 
  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5397.7 -5212.5 

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) 

Усього за розділом I 1495 -5381.2 -5196.0 

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 89074.3 16350.1 

ІІІ. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 1600 
  

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями 
1610 

  

- товари, роботи, послуги 1615 8995.1 77847.5 

розрахунками з бюджетом 1620 1.0 1.2 

у тому числі з податку на прибуток 1621 
  

- зі страхування 1625 1.4 1.6 

- з оплати праці 1630 4.1 4.6 

Доходи майбутніх періодів 1665 
  

Інші поточні зобов'язання 1690 439.5 392.6 

Усього за розділом IІІ 1695 9441.1 78247.5 

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

утримуваними для продажу та групами вибуття 
1700 

  

Баланс 1900 93134.2 89401.6 



2. Звіт про фінансові результати 

за 12 місяців р. 

Форма N 2-м 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 

  

Інші операційні доходи 2120 9.5 8.0 

Інші доходи 2240 52419.0 52643.9 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 52428.5 52651.9 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( ) ( 152.4 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 292.6 ) ( 185.2 ) 

Інші витрати 2270 ( 51926.1 ) ( 58163.1 ) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 52218.7 ) ( 58500.7 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 209.8 -5848.8 

Податок на прибуток 2300 ( 24.6 ) ( ) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 185.2  -5848.8  

 

Примітки до 

балансу 
д/н 

Примітки до 

звіту про 

фінансові 

результати 

д/н 

Керівник Череднiченко Володимир Миколайович 

Головний 

бухгалтер 
Соловйова Iрина Федорiвна 

 


