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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
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Миколайович

Директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32113929
4. Місцезнаходження: 04053, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, Артема, буд. 21
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-57-84, (044) 490-57-84
6. Адреса електронної пошти: office@energopostavka.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

energopostavka.kiev
.ua

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не має
посади корпоративного секретаря i не є акцiонерним товариством.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента не разкривається, емiтент не володiє
акцiями емiтента.
посадовi особа в звiтному перiодi звiльненi не були.
Iнформацiї про випуск акцiй емiтента не має, емiтент не є акцiонерним товариством.
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 придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається,
Товариство не є акцiонерним.
Iнформацiя про дивiденди не надається, дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися за
звiтний перiод.
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.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду не надається, емiтент не випускає iпотечнi цiннi папери.
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).
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не розкривається у
звязку з тим, що поручитель (страховик/гарант) є емiтентом цiнних паперiв i на нього
поширюються вимоги Положення НКЦПФР N 2826 вiд 03.12.2013р.
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.

ІІІ. 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 належать 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)
2
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. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
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
Акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний банк
5) МФО банку
300506
6) Поточний рахунок
260013001001
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

1
2
постачання електричної енергiї
постанова
на терiторiї України
№1076
Опис
Безстроково.

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(за
наявності)
3
4
5
05.09.2017
НКРЕКП

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата введення посади
корпоративного
секретаря
1
01.01.1990
Опис

Прізвище, ім'я по
Контактні дані:
Дата призначення особи
батькові особи,
телефон та адреса
на посаду
призначеної на посаду
електронної пошти
корпоративного
корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
секретаря
2
3
4
01.01.1990
д/н
00000000, д/н
ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" не є акцiонерним товариством

14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства
1
ТОВ "Рейтингове агенство
"IВI-Рейтинг"

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2
уповноважене
рейтингове
агентство

Дата визначення
або оновлення
Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
3
4
Оновлення
uaBBBрейтингової оцінки
емітента 22.11.2018

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
д/н
2) Місцезнаходження
Україна, д/н, Київська обл., д/н р-н, д/н, д/н
3) Опис
емiтент не має в наявностi фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
826/5209/18

Найменування
суду
Окружний
адмiнiстративний
суд м. Києва

Примітки:
Орiєнтовна дата винесення рiшення невiдома

Позивач

Відповідач

ТОВ
"ЕНЕРГОПОСТАВ
КА"

Головне управлiння
ДФС у м. Києвi

Третя особа

Позовні вимоги
д/н

Стан розгляду
справи
Справа
перебуває у
письмовому
правадженнi .

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1
Примітки:
д/н

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
д/н,

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

д/н

д/н

Інформація про
виконання
д/н

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У звiтному кварталi змiн в органiзацiйнiй структурi не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не має належностi до будь-яких об"єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльної дiяльностi емiтент з iншими органiзацiями не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не
було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства вiдготовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв.
Бухгалтерський облiк на Товариствi впровадженно за журнально-ордерною формою iз
застосуванням бухгалтерської програми "1С.Бухгалтерiя". згiдно з законами України Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та положення
(стандартами ) облiку пiдприємство обрало наступнi форми та методи:
1.
2.

Бухгалтерський облiк здiйснюється головним бухгалтером пiдприємства;
Вести план рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та

господарських операцiй з використанням рахункiв класу 8;
3.
Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне
забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань, iнших витрат i платежiв провадити згiдно
законодавства.
4
Фiнансовi iнвестицiї вiдображати в облiку та звiтностi у вiдповiдностi до П(С)БО
12 "Фiнансовi iнвестицiї" з урахуванням вимог П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти".
5. Зобов'язання (борги) пiдприємства облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО 11 та
признаються тодi, коли товари, матерiали, а також роботи чи послуги отриманi пiдприємством
вiд постачальникiв (пiдрядникiв).
6
Довгостроковi зобов`язання, облiковуються згiдно положення (стандарт)
бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" п. 10.
7
Довгостроковi зобов`язання , на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в
балансi за теперешньою вартiстю. Теперешня вартiсть - дисконтована сума майбутнiх платежiв.
8
Поточнi та довгостроковi зобов`язання вiдображаються у балансi за сумою
погашення у вiдповiдностi до П(С)БО 11.
9 . Доходи пiдприємства визнаються та облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО 15.
10. Витрати пiдприємства визнаються та облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО 16.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
На даний момент обсяг реалiзацiї основних видiв продукцiї або робiт, що виробляє (здiйснює)
емiтент дорiвнює нулю, оскiльки емiтент отримує дохiд вiд володiння цiнними паперами та їх
продажу.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування

За останнi п"ять рокiв не було суттєвого придбання та вiдчудження активiв.
В 2015 роцi продаж частки ТОВ "Трiдекс".
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента протягом перiоду у Товариства були вiдсутнi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Нестабiльнiсть та недосконалiсть податкового законодавства;
полiтична нестабiльнiсть;

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Пiдхiд керiвництва Товариства до вирiшення проблем лiквiдностi грунтується на ефективному
здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залучення 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.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя щодо вартостi укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду
та очiкуваних прибуткiв вiд виконання цих доручень вiдсутня.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Як i в попереднiх роках, в 2019 роцi дiяльнiсть Товариства буде направлена на досягнення
позитивного фiнансового результату дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент не проводить дослiджень та не не здiйснює розробки
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
д/н

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi Збори
учасникiв,
Директор
товариства

Структура

Персональний склад

д/н

д/н

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
32113929
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, Начальник виробничо-технiчного
вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2007, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. З
посадовим окладом 12650,00грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод
не було.
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
32113929
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", 33947089, Бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2007, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. З
посадовим окладом 9150,00грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод
не було.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Місцезнаходження
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
д/н
0, Україна, Київська обл., д/н, д/н
0
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
Череднiченко Володимир Миколайович
100
100
Усього

Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1
18.04.2016

2
43/2/2016

Опис

Наймену
вання
органу,
що
зареєстру
вав
випуск

Міжнаро
дний
ідентифік
аційний
номер

Облігаці
ї
(відсотк
ові,
цільові,
дисконт
ні)

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існуванн
я та
форма
випуску

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

Процент
на ставка
за
облігація
ми (у
відсотках
)

Термін
виплати
проценті
в

Сума
виплач
еного
процен
тного
доходу
у
звітном
у
періоді
(грн)
13
2 559 96
7,12

Дата
погаш
ення
обліга
цій

3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Нацiональ UA400019 відсотко
1 000
16 000
Бездокум 16 000 00
16
щокварта
01.07.2
на комiсiя
3957
ві
ентарні
0
льна до 20
022
з цiнних
іменні
числа
паперiв та
наступног
фондовог
о мiсяця
о ринку
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.

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Дата
реєстраці
ї випуску
1
18.04.201
6
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю
випуску
2
43/2/2016

Міжнаро
дний
ідентифік
аційний
номер

Обсяг
випуску
(грн)

Вид забезпечення
(порука/ страхування/
гарантія)

Найменування
поручителя/ страховика/
гаранта

Ідентифікаційни
й код юридичної
особи

Сума
забезпе-чення

3
4
5
6
7
8
UA400019 16000000
порука
ПАТ
23226362
37596000
3957
"Кiровоградобленерго"
Договiр поруки № 1-П/2016 вiд 14.03.2016р. , яким встановлено порядок дiй у разi невиконання емiтентом своїх зобов`язань за

облiгацiями.

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)
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.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
основних засобiв у емiтента не має

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-5 137,7
-5 196
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
16,5
16,5
Скоригований статутний капітал
0
0
(тис.грн)
Вiдповiднiстостi вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Опис
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року має вiд'ємне значення i
становить (5.137,7) 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 31.12.2018 року має вiд'ємне значення.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.1899
X

0
90 769

0
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X
30.12.1899
X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Забов"язання за облiгацiями
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

16 000

X

X

17.05.2016

16 000

16

01.07.2022

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899
X

0
74 769

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

15

X

X

X

0

X

X

X
8 436
X
X
X
99 220
X
X
Iменнi, вiдсотков (серiї В), забезпеченнi облiгацiї забов"язання складають 16000тис. грн. Бездокументарнi серiї
В. Забов"язання за веселями ( короткостроковими) становить
74769,2 тис.грн. i повнiстю складаються iз забов"язань по
простих векселях. Розрахунки з бюджетом, становить 15,0 тис.
гривень.
У складi iнших поточних зобов'язань, якi становлять на звiтну
дату 8436,4 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання за даними Балансу ТОВ
<Енергопоставка> станом на 31.12.2018 року вiдображено у
розмiрi 16.350,4 тис. грн. i складаються iз сформованих за
попереднi звiтнi перiоди забезпечень на оплату вiдпусток у
розмiрi - 81,2 тис. грн., iнших довгострокових фiнансових
зобов'язань у розмiрi - 16.274,2 тис. гривень, якi у свою чергу,
складаються iз випущених Товариством облiгацiй (16.000,0
тис. грн.) та суми премiї по випущеним облiгацiям у сумi 274,2
тис. грн.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
реалiзованї продукцiї не
заповнюється, тому що не
займається такими видами
дiядьностi

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
0

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,

Товариство з обмеженою

ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "АУДИТ-партнер"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
22795553
02140, Україна, Київська обл.,
Подiльський р-н, Київ, вул.
Крушельницької, буд. 5, кв.52
Свiдоцтво АПУ №239/3
Аудиторська палата України
29.09.2011
044 361 19 77
044 361 19 77
Дiяльнiсть в сферi облiку та аудиту
Послуги наданнi згiдно договору.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31810610
01033, Україна, Київська обл.,
Голосiївський р-н, Київ,
Саксаганського, буд 36-В
АЕ №263431
НКЦПФР
044 494 43 73
044 494 43 73
депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
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.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31810610
01033, Україна, Київська обл.,
Голосiївський р-н, Київ, Саксаганськог,
буд. 36-В
АЕ №294773

діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

НКЦПФР
044 494 43 73
044 494 43 73
Брокерська дiяльнiсть
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.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, Київ, Нижнiй Вал
17/8
1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
044 377 70 16
044 377 70 ь16
Провадження професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - депозитарної
дiяльностi, а саме депозитарної
дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Договiр про обслуговування емiсiї
цiнних паперiв №Е-256 вiд 14.05.2010р.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Територія
Організаційно-пра
Товариство з обмеженою відповідальністю
вова форма
господарювання
Вид економічної
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 2

Дата (рік, місяць,
число)

2019.01.01

за ЄДРПОУ

32113929

за КОАТУУ

8039100000

за КОПФГ

240

за КВЕД

49.90

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 04053, Шевченкiвський р-н, м.Київ, Артема, буд. 21, (044) 490-57-84

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801006
На кінець
На початок
звітного
звітного року
періоду
3
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

0
0,2
0,3
(0,1)
0
57684,8
30000
87685

0
0,2
0,3
(0,1)
0
62857,3
30000
92857,5

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

1
0
0
0
24,8
24,7
4,8
1652,4
29,7
3,9
0
1716,6

0,8
0
0
0
24,1
23,4
26,6
983
187
3,9
0
1225,4

1200

0

0

1300

89401,6

94082,9

Код
рядка

На початок
звітного року

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

16,5
0
0
-5212,5
(0)
-5196

16,5
0
0
-5154,2
(0)
-5137,7

1595

16350,1

16355,4

1600
1610

0
0

0
0

зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

77847,5
1,2
0
1,6
4,6
0
392,6
78247,5

74769,2
15
0
0
0
0
8081
82865,2

1700

0

0

1900

89401,6

94082,9

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
Керівник
Головний бухгалтер

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

5,8
30790,3
30796,1
(0)
(485,9)
(30242,3)
(30728,2)
67,9
(9,5)
58,4

9,5
52419
52428,5
(0)
(292,6)
(51926,1)
(52218,7)
209,8
(24,6)
185,2

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА"
код за ЄДРПОУ 32113929
станом на 31.12.2018 року

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "АУДИТ-партнер"
2279553
02140, м. Київ, вул.
Крушельницької, буд. 5, кв.52
239/3
номер: 290/4, дата: 17.02.2014
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
д/н
номер: 7-16/2018-А, дата: 09.02.2018
дата початку: 07.03.2019, дата
закінчення: 08.04.2019
08.04.2019
19 870,00

м. КИЇВ
2019 рiк
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА"
код за ЄДРПОУ 32113929
станом на 31.12.2018 року
Учасникам
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА", (далi по тексту - ТОВ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА", або Товариство), що складається з Балансу станом на 31 грудня 2018
р., та звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк, складений вiдповiдно до Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 року.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" на 31 грудня 2018 р., та його фiнансовi результати за перiод 2018 року,
вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - ПСБО).
Основа для думки iз застереженням
Частину активiв Товариства складають довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в загальнiй сумi 62
587,3 тис. грн., до складу яких вiднесенi фiнансовi iнвестицiї, якi, згiдно ПСБО та облiкової
полiтики Товариства, облiковуються за методом участi в капiталi на загальну суму 62 707,3
тис. грн., що становить 66,8 % вiд загальних активiв Товариства. Слiд зазначити, що
переоцiнка їх станом на 31.12.2018 року не проводилась у зв'язку з недоступнiстю вхiдної
iнформацiї щодо балансової вартостi вищезазначених фiнансових iнвестицiй, що є ключовим
джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових iнструментiв. Станом на 31.12.2018
року Товариство облiковує вищезазначенi фiнансовi iнвестицiї за собiвартiстю. Аудитор
доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо
такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Станом на 31.12.2018 року в активах Товариства в статтi довгострокових фiнансових
iнвестицiй облiковуються акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ГОТЕЛЬ
"ЮНIСТЬ" у кiлькостi 895 шт. на загальну суму 1 790 тис. грн., якi, згiдно виписки
депозитарної установи, на звiтну дату є заблокованими. Вiдсутнiсть ринкової вартостi
вищезазначених цiнних паперiв, у зв'язку з їх блокуванням, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнки даних цiнних паперiв.

Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (видання
2016 - 2017 рокiв), що з 01.07.2018 року застосовуються в якостi нацiональних стандартiв
аудиту згiдно iз рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018 року №361 та у
вiдповiдностi до рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України в
тому числi "Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту
емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних
паперiв iнститутiв спiльного iнвестування)", затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку № 2187 вiд 08.10.2013 року iз змiнами та доповненнями.
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.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Наша думка щодо
фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i 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 має
вигляд такої, 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.
На дату звiту аудитора нам не було надано нiякої iншої iнформацiї, крiм фiнансового звiту, у
зв'язку з чим ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо iншої iнформацiї.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження,
за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до ПСБО 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 застосовно, 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 об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована 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 об?рунтовано 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 об?рунтованiсть 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 Товариства 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 ?рунтуються 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.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої
обумовлено вимогами до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та
проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм
цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування)", затверджених рiшенням Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2187 вiд 08.10.2013 року iз змiнами та
доповненнями.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменуванняТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i
органiзацiй України, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних
осiб - пiдприємцiв та громадських формувань 32113929

Мiсцезнаходження 04053, мiсто Київ, вулиця Артема, будинок 21
Дата державної реєстрацiї Дата державної реєстрацiї: 14.08.2002 р.
Дата запису: 03.04.2006 р.
Номер запису: 1 074 120 0000 016307
Дата внесення останнiх змiн до статуту (установчих документiв)
18.01.2019 р.
Номер опису: 90593154018
Отриманi лiцензiї на здiйснення дiяльностi
Лiцензiя на право провадження господарської
дiяльностi з постачання електричної енергiї на територiї України, видана Нацiональною
комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
згiдно Постанови № 1076 вiд 05.09.2017 року
Основнi види дiяльностi
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого
асортименту;
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля (основний);
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
64.91 Фiнансовий лiзинг
Керiвник
Череднiченко Володимир Миколайович
Головний бухгалтер Соловйова Iрина Федорiвна
Кiлькiсть працiвникiв
2
До складу фiнансової звiтностi, яка перевiрялась входить наступне:
- Баланс станом на 31.12.2018 р.,
- Звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi
положення (стандарти) бухгалтерського облiку та iншi нормативно-правовi акти щодо ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.
Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2018 року становить 16 500 (шiстнадцять тисяч
п'ятсот) гривень 00 копiйок, що вiдповiдає установчим документам.
Формування та сплата статутного капiталу
Згiдно Протоколу №1 Установчих зборiв засновникiв Товариства вiд 09 серпня 2002 року було
прийнято рiшення про створення Товариства iз статутний капiталом у розмiрi 16 500
(шiстнадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок. Розподiл часток у Статутному капiталi
вiдбувається наступним чином:
№ п/п Учасник
Вартiсть вкладу, грн.
Розмiр частки, % вiд Статутного капiталу
1
Буланий Олексiй Васильович
8 250,00
(вiсiм тисяч двiстi п'ятдесят) гривень 00 копiйок 50
2
Буланий Максим Васильович
8 250,00
(вiсiм тисяч двiстi п'ятдесят) гривень 00 копiйок 50
Всього:
16 500,00
(шiстнадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок 100
Формування статутного капiталу було здiйснено виключно за рахунок грошових коштiв.
Статутний капiтал Товариства сформовано шляхом перерахування грошових коштiв на
рахунок Товариства №260013001001, вiдкритий в ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК",
а саме:
№ п/п Учасник
Дата внесення коштiв
Назва платiжного документу
Сума, грн.
1
Буланий Олексiй Васильович
09.08.2002
Квитанцiя № 5
2 475,00
28.10.2002
Квитанцiя № 11
5 775,00
2
Буланий Максим Васильович
09.08.2002
Квитанцiя № 5
2 475,00

28.10.2002
Квитанцiя № 11
5 775,00
РАЗОМ:
16 500,00
Оплата внескiв до статутного капiталу зроблена в термiни, визначенi чинним законодавством
України.
Згiдно Протоколу Зборiв учасникiв Товариства №4 вiд 06.04.2006 року було прийнято рiшення
про змiну складу Учасникiв Товариства. Перерозподiл часток вiдбувся наступним чином:
№ п/п Учасник
Вартiсть вкладу, грн.
Розмiр частки, % вiд Статутного капiталу
1
ТОВ "Мiжрегiональна фiнансова компанiя", код за ЄДРПОУ 31361954
16 500,00
(шiстнадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок 100
Згiдно Протоколу Загальних Зборiв учасникiв Товариства №10 вiд 27.04.2007 року було
прийнято рiшення про змiну складу Учасникiв Товариства. Перерозподiл часток вiдбувся
наступним чином:
№ п/п Учасник
Вартiсть вкладу, грн.
Розмiр частки, % вiд Статутного капiталу
1
Громадянин України - Череднiченко Володимир Миколайович (iдентифiкацiйний
номер 259793895) 16 500,00
(шiстнадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок 100
Таким чином станом на 31.12.2018 року зареєстрований Статутний капiтал Товариства
сформований та оплачений повнiстю виключно грошовими коштами та становить 16 500
(шiстнадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок.
Єдиним учасником Товариства станом на 31.12.2018 року є Череднiченко Володимир
Миколайович.
Розмiр статутного капiталу, зафiксованого у Статутi Товариства, вiдповiдає розмiру
статутного капiталу зазначеному у Балансi Товариства.
На думку аудитора формування та сплата Статутного капiталу Товариства зроблене з
дотриманням вимог чинного законодавства України.
Розкриття iнформацiї за видами активiв
Станом на 31.12.2018 року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2018
року збiльшились на 4 681,3 тис. грн. i складають 94 082,9 тис. грн.
Змiни активiв вiдбулися за рахунок зменшення запасiв на 0,2 тис. грн., дебiторської
заборгованостi за розрахунками з бюджетом на 0,7 тис. грн., поточних фiнансових iнвестицiй
на 669,4 тис. грн. та збiльшення довгострокових фiнансових iнвестицiй на 5 172,5 тис. грн.,
iншої поточної дебiторської заборгованостi на суму 21,8 тис. грн., грошових коштiв на суму
157,3 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.
Товариство здiйснює облiк основних засобiв у вiдповiдностi з Положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами i доповненнями) та Наказу про облiкову полiтику.
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв мiж собою тотожнi.
Облiк фiнансових iнвестицiй органiзовано згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського
облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
26.04.2000 року № 91 з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 13
"Фiнансовi iнструменти", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2001
року № 559.
Облiк дебiторської заборгованостi органiзовано згiдно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженим наказом Мiнiстерства

фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237.
Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi Товариства.
На думку аудитора, за винятком впливу питання зазначеного в параграфi "Основа для думки iз
застереженням",статтi активу балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю
про активи Товариства станом на 31.12.2018 року вiдповiдно до Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку України.
Розкриття iнформацiї про зобов'язання
Станом на 31.12.2018 року загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок
2018 року збiльшились на 4 623,0 тис. грн. i складають 99 220,6 тис. грн.
Змiни у зобов'язаннях вiдбулися за рахунок збiльшення довгострокових зобов'язань на 5,3 тис.
грн., поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом на 13,8 тис. грн.,
iнших поточних зобов'язань на 7 688,4 тис. грн.
та зменшення поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 3 078,3
тис. грн., поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування на 1,6 тис.
грн., поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi на 4,6 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року довгостроковi зобов'язання на загальну суму 16 355,4 тис. грн.
складаються iз забезпечень на оплату вiдпусток у розмiрi - 81,2 тис. грн., випущених
Товариством облiгацiй - 16 000,0 тис. грн. та суми премiї по випущеним облiгацiям - 274,2
тис. грн.
Бухгалтерський облiк зобов'язань на Товариствi здiйснювався вiдповiдно до Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20.
Данi синтетичного облiку зобов'язань вiдповiдають даним звiтностi Товариства.
На думку аудитора пасив балансу справедливо й достовiрно вiдображає iнформацiю про
зобов'язання Товариства станом на 31.12.2018 року вiдповiдно до Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку України.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2018 року в порiвняннi з даними на початок 2018
року збiльшився на 58 тис. грн. i складає (5 154,2) тис. грн., в тому числi:
Статутний капiтал - 16,5 тис. грн.,
Непокритий збиток - (5 154,2) тис. грн.
Змiни у власному капiталi вiдбулись за рахунок отримання Товариством прибутку за 2018 рiк
в сумi 58 тис. грн.
Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, спiвставнi в
регiстрах облiку, балансi, звiту про фiнансовi результати. Станом на 31.12.2018 року статутний
капiтал Товариства сформовано повнiстю.
На думку аудитора статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно
вiдображають iнформацiю про власний капiтал Товариства станом на 31.12.2018 року
вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Стан виконання зобов'язання за борговими цiнними паперами.
На початок перiоду, який перевiрявся, на балансi Товариства облiковувались такi цiннi
папери:
Облiгацiї серiї В. Вид - облiгацiї пiдприємства, вiдсотковi iменнi, бездокументарної форми
iснування. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї - 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копiйок), у
кiлькостi 16 000 (шiстнадцять тисяч) штук, загальна номiнальна вартiсть - 16 000 000,00
(шiстнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Дата реєстрацiї - 19.04.2016р., серiя В, номер
свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - №43//2/2016-Т, орган, що здiйснив

державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку. Дата погашення облiгацiй з 01.07.2022 року по 20.07.2022 року. Облiгацiї
мають забезпечення, згiдно Договору поруки №1-П/2016 вiд 14.03.2016 року, укладеним мiж
Товариством та ПАТ "Кiровоградобленерго", яким встановлено порядок дiй у разi
невиконання емiтентом своїх зобов'язань за облiгацiями. Розмiр забезпечення становить 37
596 000,00 (тридцять сiм мiльйонiв п'ятсот дев'яносто шiсть тисяч) гривень 00 копiйок.
Процентна ставка у 2018 роцi складала 16 % рiчних. Вiдсотки по облiгацiям виплачуються
щоквартально. Заборгованостi по сплатi вiдсоткiв на звiтну дату у Товариства не має.
Таким чином, станом на 31.12.2018 року в облiку Товариства облiковуються облiгацiї серiї В
вiдсотковi iменнi, бездокументарної форми iснування. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї - 1
000,00 (одна тисяча гривень 00 копiйок), у кiлькостi 16 000 (шiстнадцять тисяч) штук, загальна
номiнальна вартiсть - 16 000 000,00 (шiстнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Фiнансовi результати дiяльностi
Звiт про фiнансовi результати Товариства за перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року
включає:
Iншi операцiйнi доходи - 5,8 тис. грн. (зменшились на 39 % в порiвняннi з даними за перiод
2017 року)
Iншi доходи - 30 790,3 тис. грн. (зменшились на 41,26 % в порiвняннi з даними за перiод 2017
року)
Iншi операцiйнi витрати - 485,9 тис. грн. (збiльшились на 66 % в порiвняннi з даними за перiод
2017 року)
Iншi витрати - 30 242,3 тис. грн. (зменшились на 41,76 % в порiвняннi з даними за перiод 2017
року)
Фiнансовi результати до оподаткування:
Прибуток - 67,9 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток - 9,5 тис. грн.
Чистий прибуток:
Прибуток - 58,4 тис. грн.
Прибуток, отриманий Товариством за перiод 2017 року складав 185,2 тис. грн.
Товариство здiйснює облiк доходiв у вiдповiдностi з Положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.11.1999 року № 290 (зi змiнами i доповненнями) (далi - П(С)БО 15) та Наказу про
облiкову полiтику.
Товариство здiйснює облiк витрат вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 р.
№ 318 (зi змiнами i доповненнями) (далi - П(С)БО 16) та Наказу про облiкову полiтику.
Данi форм фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку Товариства, а данi
окремих форм звiтностi один одному згiдно вимог законодавства.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння вартостi чистих
активiв станом на кiнець звiтного року iз цим же показником станом на кiнець попереднього
року з метою реалiзацiї положень статтi 31 Закону України "Про товариства з обмеженою та
додатковою вiдповiдальнiстю" №2275-VIII вiд 06.02.2018 року, зокрема, п. 3 передбачено, що:
":Якщо вартiсть чистих активiв товариства знизилася бiльш як на 50 вiдсоткiв порiвняно з цим
показником станом на кiнець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає
загальнi збори учасникiв, якi мають вiдбутися протягом 60 днiв з дня такого зниження. До
порядку денного таких загальних зборiв учасникiв включаються питання про заходи, якi
мають бути вжитi для покращення фiнансового стану товариства, про зменшення статутного
капiталу товариства або про лiквiдацiю товариства...".

Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської
звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25 "Фiнансовий звiт
суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України
24.01.2011 р. № 25, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.02.2011 р. №
189/18927.
Станом на 31.12.2018 року вартiсть чистих активiв Товариства становить (5 137,7) тис. грн. та
станом на 31.12.2017 року вартiсть чистих активiв Товариства становить (5 196,0) тис. грн.
Таким чином станом на 31.12.2018 року вартiсть чистих активiв Товариства має вiд'ємне
значення, а саме (5 137,7) тис. грн.

Розкриття особливої iнформацiї про Товариство
Вiдповiдно до глави 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
№ 2826 вiд 03.12.2013 року iз змiнами та доповненнями в Товариствi протягом звiтного року
не вiдбувались подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства.
Вiдповiднiсть резервного фонду установчим документам
Вiдповiдно до Статуту Товариства резервний капiтал створюється у розмiрi 25 % (двадцять
п'ять вiдсоткiв) статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду
становить 5% (п'ять вiдсоткiв ) суми чистого прибутку.
Статутний капiтал Товариства становить 16,5 тис. грн. вiдповiдно 25 % вiд статутного
капiталу Товариства складають 4,1 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року резервний капiтал
Товариства не сформовано.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
При проведеннi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для
отримання аудиторських доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової
звiтностi, на думку аудиторiв, ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок
шахрайства або помилок не встановлено.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй
звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан юридичної особи
Товариством подано позов до суду на предмет скасування податкового повiдомлення-рiшення,
яким донараховано податок на прибуток в сумi 1 457 тис. грн. без визначення органами ДФС
конкретних норм та статей якi порушенi. В Окружному адмiнiстративному судi м. Києва
(перша iнстанцiя) знаходиться справа № 826/5209/18 за позовом Товариства до ГУ ДФС у м.
Києвi про скасування податкового повiдомлення-рiшення №0002841406 вiд 18 сiчня 2018
року. Орiєнтовна дата винесення рiшення невiдома.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на
дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про
склад i структуру фiнансових iнвестицiй
Аудитором в процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi не було встановлено
iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у
майбутньому.
Щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
(щонайменше протягом найближчих 12 мiсяцiв)

Аудитором отриманi прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо доречностi
використання управлiнським персоналом Товариства припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку при складаннi фiнансової звiтностi.
Товариство не має намiру лiквiдуватись або припиняти свою дiяльнiсть у близькому
майбутньому.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
№ п/п Показник
Значення
1
Повне найменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Аудит-партнер"
2
Код за ЄДРПОУ
22795553
3
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв, виданого АПУ
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Свiдоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4471 вiд 29 вересня 2011 р (рiшення АПУ №239/3).
Дiйсне до 28.07.2021 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 384 вiд 16.08.2016 року
(Серiя та номер Свiдоцтва П 000384); свiдоцтво дiйсне до 28.07.2021 року.
4
П.I.Б. аудитора, який проводив аудиторську перевiрку / Номер, серiя, дата видачi
сертифiката аудитора, виданого АПУ
Недобор Олексiй Олегович / сертифiкат аудитора
№007126 вiд 26.12.2013 р., виданий Аудиторською палатою України (рiшення АПУ №287/2).
5
Мiсцезнаходження 02140, м. Київ, вул. Крушельницької, буд.5, кв.52
6
Електронна адреса af.auditpartner@gmail.com
7

Телефон/ факс

+38 (044) 361-19-77

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Договiр № 01/07-03-19 вiд 07.03.2019 року
Термiн проведення перевiрки 07.03.2019 р. - 08.04.2019 р.
Директор
ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит партнер"

НЕДОБОР О.О.

(сертифiкат аудитора № 007126, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 287/2 вiд
26.12.2013 року)
Дата аудиторського висновку:

08 квiтня 2019 року

Додаток
до Звiту незалежного аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" вiд 08 квiтня 2019 року
Вiдповiдно до глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
№ 2826 вiд 03.12.2013 року iз змiнами та доповненнями наводимо данi, якi вимагаються згiдно
роздiлу XV додатка 38:
1

Найменування аудиторської фiрми (П. I. Б. аудитора - фiзичної особи - пiдприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудит-партнер"
2
Iдентифiкацiйний код юридичної особи (реєстрацiйний номер облiкової картки*
платника податкiв - фiзичної особи)
22795553
3
Мiсцезнаходження аудиторської фiрми, аудитора
02140, м. Київ, вул.
Крушельницької, буд.5, кв.52
4
Номер реєстрацiї аудиторської фiрми (аудитора) в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi
№ 4471
5
Дата i номер рiшення про проходження перевiрки системи контролю якостi
аудиторських послуг (за наявностi)
Рiшення АПУ вiд 27.02.2014 року № 290/4,
Свiдоцтво № 0449 чинне до 31.12.2019 року
6
Звiтний перiод, за який проведено аудит фiнансової звiтностi 2018 рiк
7
Думка аудитора (01 - немодифiкована; 02 - iз застереженням; 03 - негативна; 04 вiдмова вiд висловлення думки)
02
8
Пояснювальний параграф (за наявностi) вiдсутнiй
9
Номер та дата договору на проведення аудиту Договiр № 01/07-03-19 вiд 07.03.2019
року
10
Дата початку та дата закiнчення аудиту Термiн проведення перевiрки 07.03.2019 р. 08.04.2019 р.
11
Дата аудиторського звiту
08.04.2019 р.
12
Розмiр винагороди за проведення рiчного аудиту, грн. 19 870,00 грн.
Директор
ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит партнер"
НЕДОБОР О.О.
(сертифiкат аудитора № 007126, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 287/2 вiд
26.12.2013 року)

