Титульний аркуш
30.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1
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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).
Генеральний директор
(посада)

Романчук Олег Миколайович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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: solovyova@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): 27.04.2021, Протокол загальних зборiв учасникiв ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"
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 діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

energopostavka.kiev.ua
(URL-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 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 щодо 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 мають бути 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 емітента
- 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 такого емітента
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 про 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. Відомості про 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 наявнiсть фiлiалов або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент
не надає, так як не має фiлiй та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому
що емiтент не є акцiонерним товариством;
Iнформацiю про випуск акцiй емiтента не надається, оскiльки Товариство не випускає акцiй;
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, емiтент не розмiщує похiднi цiннi
папери;
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi
не надається, емiтент не здiйснював виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними
паперами;
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.
ВIдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного року емiтентом не надається тому, що емiтент не зобов`язаний розкривати
особливу iнформацiю та Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не нається, тому що емiтент створене в формi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
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).
Емiтент зобов`язаний пiдготувати консолiдовану фiнансову звiтнiсть пiдтверджену
аудитором,так як, в форматi цiєї Рiчної регульваної iнформацiї за 2020р. вiдсутня форма рiчної
фiнансової консолiдованої звiтностi, тому емiтент розкриває консолiдовану фiнансову
звiтнiсть на сайтi energopostavka.kiev.ua
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.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпесення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб`єктом забезпеченняокремо) не розкриваеться у
зв`язку з тим, що поручитель (страховик/гарант) є емiтентом цiнних паперiв i на нього
поширюються вимоги Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
14.08.2002
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
5016500
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)
19
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.14 - Торгiвля електроенергiєю
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
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", МФО 300506
2) IBAN
UA943005060000000260013001001
3) поточний рахунок
UA943005060000000260013001001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний банк, МФО 300506
5) IBAN
UA943005060000000260013001001
6) поточний рахунок
UA943005060000000260013001001
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
постачання електричної енергiї
на терiторiї України
Опис

Номер
ліцензії

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
3
4
5
27.05.2020
НКРЕКП

2
постанова
№980
Лiцензiя на право провадження господарської дiяльностi з постачання
електричної енергiї.

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря
1
31.12.2020
Опис

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані (телефон та адреса
призначеної на посаду корпоративного
електронної пошти
секретаря
корпоративного секретаря)
2
3
д/н
д/н, д/н
Iнформацiя не заповнюється. Емiтент не є акцiонерним товариством.

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

Опис
ТОВ "Рейтингове агенство
"IВI-Рейтинг"
Опис

Дата визначення
або оновлення
Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
2
3
4
уповноважене
Оновлення
uaBBBрейтингове
рейтингової оцінки
агентство
цінних паперів
емітента 30.06.2020
За результатами аналiзу на засiданнi Рейтингового комiтету
Рейтингового агенства IBI-Rating довгостроковий кредитний
рейтинг iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй ТОВ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" серiї В пiдтвержено на рiвнi uaBBB-,
прогноз "у розвитку".
уповноважене
Оновлення
uaBBBрейтингове
рейтингової оцінки
агентство
цінних паперів
емітента 23.12.2020
Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
№826/5209/18

Найменування
суду
Окружний
адмiнiстративний
суд

Позивач

Відповідач

ТОВ
"Енергопоставка"

Головне управлiння
ДПС у м. Києвi

Третя особа

Позовні вимоги
У 2019 роцi на розглядi в
Окружному адмiнiстративному
судi перебувала справа №
826/5209/18 за позовом ТОВ
"Енергопоставка" до Головного
управлiння ДФС у м. Києвi про
скасування податкового
повiдомлення-рiшення вiд
18.01.2018 №002841406, яким
збiльшено суму грошового
зобов'язання з податку на
прибуток на 1 456 628 грн.

Стан розгляду
справи
Ухвалою вiд 06
листопада 2020
року Верховним
судом за
скаргою ГУ
ДФС у м. Києвi
вiдкрито
касацiйне
провадження,
рiшення не
прийнято.

Опис:
Рiшенням вiд 02 березня 2020 року позов задоволено повнiстю, ППР скасовано. Постановою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 31 серпня 2020 року
рiшення першої iнстанцiї залишено в силi. Ухвалою вiд 06 листопада 2020 року Верховним судом за скаргою ГУ ДФС у м. Києвi вiдкрито касацiйне провадження,
рiшення не прийнято.
Постанова апеляцiї набула законної сили 31.08.2020.

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
0286760409,
16.03.2020

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
ГУ ДПС у м. Києвi

Вид стягнення
штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних/розрахун
кiв коригування до
податкових
накладних

Інформація про
виконання
23.03.2020р. сплаченi
грошовi забов`язань у
сумi 1,6 тис. грн.
платiжним
дорученням №1504 вiд
23.03.2020р.

Опис:
Рiшенням винесене ГУ ДПС у м. Києвi на пiдставi акту перевiрки вiд 19.02.2020р.
№4548/26-15-04-09-20/32113929 про результати камеральної перевiрки свiдчить про порушення ТОВ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" граничних строкiв
реєстрацiї податкових накладних та розрахункiв
коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних. Загальна сума
штрафу стоновить 1607,72грн.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi не вiдбулося. Злиття, подiл, приєднання та видiл Емiтентом не
здiйснювався. Учасником Товариства є Громадянка Костенко Нелю Iванiвну (реєстрацiйний
номер 2379714827) iз часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 100% вiд загального
розмiру Статутного капiталу Товариства.
Штат працiвникiв у 2020 роцi складає 19 осiб.
В груднi 2018р. та сiчнi 2019р. корпоративнi права Дочiрнiх компанiй були придбанi ТОВ
ЕНЕРГОПОСТАВКА.
ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанiя";
ТОВ "Кiровоградська обласна енергопостачальна компанiя";
ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанiя";
ТОВ "Рiвненська обласна енергопостачальна компанiя;
ТОВ "Чернiвецька обласна енергопостачальна компанiя";
ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанiя";
ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанiя".
З моменту придбання та на даний час ТОВ ЕНЕРГОПОСТАВКА є єдиним учасником Дочiрнiх
компанiй.
Будь-якi фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли, якi б вiдносилися до
ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" - вiдсутнi.
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
Протягом звiтного перiоду середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового
складу становить 19 осiб. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб)
та на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) немає. Фонд оплати працi в звiтному

роцi становив 2 767,0 тис. грн. i в порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився.
З метою пiдвищення рiвня квалiфiкацiї вiдносно операцiйних потреб емiтента, проводить
соцiально-психологiчнi дослiдження у сферах мотивацiї персоналу, адаптацiї молодих
працiвникiв та iнше.
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
На кiнець звiтного року Товариство не входило 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
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду, будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
1. Загальнi положення
Основнi вiдомостi про пiдприємство:
Пiдприємство ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"
Код ЄДРПОУ 32113929
Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Юридична адреса та мiсцезнаходження 04053,м. Київ, вул. Артема, буд. 21
Форма власностi: Приватна.
Основний вид дiяльностi: 35.14 - Торгiвля електроенергiєю
2. Про органiзацiю бухгалтерського облiку
На виконання вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (надалi Закон), Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО), керуючись принципом послiдовностi ведення
бухгалтерського облiку, з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв, процедур
при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi, наказую:
Здiйснити органiзацiйнi заходи щодо порядку ведення бухгалтерського облiку на
пiдприємствi, складання та подання звiтностi. Створення органiзацiйної основи бухгалтерського
облiку на пiдприємствi належить до компетенцiї власника Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГОПОСТАВКА", та передбачає встановлення вiдповiдних обов'язкiв
його керiвника:
1. Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi i на виконання
пункту 4 статтi 8 Закону про бухгалтерський облiк встановити таку форму органiзацiї
бухгалтерського облiку:
1.1. Бухгалтерський облiк здiйснюється головним бухгалтером пiдприємства;
1.2 Вести план рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та

господарських операцiй з використанням рахункiв класу 8;
1.3 Вести облiк купiвлi - продажу цiнних паперiв за допомогою рахункiв
бухгалтерського облiку 141, 352, 377, 685, 741, 971;
2. Застосовувати План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,
зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення
необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї вводити додаткову систему субрахункiв.
2.1. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Закону про бухгалтерський облiк, директор
пiдприємства:
2.1.1. Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних
засад бухгалтерського облiку, складання й подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
2.1.2. Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiй (йому вiдомих);
2.1.3. Бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз недостачею та
вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжок i псування цiнностей пiдприємства;
2.1.4. Розробляє та забезпечує дотримання єдиних органiзацiйних та методичних
основ ведення бухгалтерського облiку.
3. Працiвникам пiдприємства, якi оформляють первиннi документи, дотримуватись
порядку їх заповнення вiдповiдно до вимог законодавства.
4.
Органiзувати аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей: - у
вiдомостях облiку залишкiв матерiалiв у кiлькiсно-сумарному виразi.
5. Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв
та зобов'язань пiдприємства станом на 1 грудня поточного року. Для проведення iнвентаризацiї
створити постiйно дiючу комiсiю.
6. Встановити межу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi у розмiрi 10000
грн.
7. Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснювати у вiдповiдностi з
П(С)БО 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначити окремий об'єкт основних засобiв та
iнших необоротних матерiальних активiв. Основним засобом визнавати актив, якщо термiн його
корисного використання (експлуатацiї) бiльше року , а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що
перевищує 20 000.00 гривень. Групування основних засобiв в аналiтичному облiку проводить
згiдно вимогам Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,
капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом
Мiнфiну України вiд 30.11.99р.
8. Для визнання основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв (далi основнi засоби) i нематерiальних активiв такими, визначення строку корисного використання
об'єктiв та вибору методу нарахування амортизацiї створити постiйно дiючу iнвентаризацiйну
комiсiю, установивши при цьому такi методи нарахування амортизацiї для:
- об'єктiв основних засобiв - прямолiнiйний метод;
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв - у
розмiрi 100 % їх вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв;
- iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод.
9. Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї)
понад один рiк вартiстю менше 20 000.00 грн. iншими необоротними матерiальними активами.
10. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв,iнших необоротних матерiальних
активiв та нематерiальних активiв не розраховувати та для цiлей амортизацiї застосовувати її
нульове значення та затвердженi протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї та погодженi з
директором;
- нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод.
11.
Суму резерву сумнiвних боргiв формувати виходячи з платоспроможностi
окремих (конкретних) дебiторiв.
12
Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне

забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань, iнших витрат i платежiв провадити згiдно
законодавства.
13. 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".
14. 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).
Довгостроковi зобов`язання, облiковуються згiдно положення (стандарт)
бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" п. 10.
Довгостроковi зобов`язання , на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в
балансi за теперешньою вартiстю. Теперешня вартiсть - дисконтована сума майбутнiх платежiв.
Поточнi та довгостроковi зобов`язання вiдображаються у балансi за сумою
погашення у вiдповiдностi до П(С)БО 11.
15. Доходи пiдприємства визнаються та облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО 15.
16. Доходи майбутнiх перiодiв вiдображати у тому випадку, коли суми доходiв
нарахованi на протязi звiтного перiоду, але будуть визнанi в наступних звiтних перiодах.
17. Витрати пiдприємства визнаються та облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО 16.
18. Витрати майбутнiх перiодiв (рахунок 39) вiдображати у тому випадку, якщо такi
витрати виникають в господарськiй дiяльностi (витрати на пiдписання перiодичних видань на
наступний рiк та iн..) Списання таких витрат проводиться у вiдповiдностi до вiднесення витрат
до звiтного перiоду.
19. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт)
здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи
вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт).
20. Товарно-матерiальнi цiнностi визнавати, оцiнювати та облiковувати згiдно вимог
П(С)БО 9 "Запаси".
21. Заробiтну плату нараховувати згiдно затвердженої системи оплати працi для
працiвникiв - по штатному розпису.
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
ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" не є виробником будь-якого виду продукцiї. Основним видом
дiяльностi Товариства в звiтному роцi було продаж цiнних паперiв (Вид дiяльностi за КВЕД
46.90), то здавання в оренду власного нерухомого майна (Вид дiяльностi за КВЕД 68.20).
Товариство також отримує дохiд у виглядi дивiдендiв вiд дочiрних структур, та дохiд у виглядi

вiдсоткiв за надання коштiв на умавах субординованого боргу.
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
Впродовж останнiх п'яти рокiв здiйснювалися такi основнi придбання активiв:
За 2015 рiк пiдприємство продало частку ТОВ "Трiдекс"
За 2019 рiк пiдприємство придбало основних засобiв на суму 17 600,3 тис. грн., у тому числi:
- нерухомiсть - 16 727,5 тис. грн.,
- транспортнi засоби - 810,6 тис. грн.,
- комп'ютерна технiка та обладнання - 62,2 тис. грн.,
Придбання необоротних матерiальних активiв - 58,9 тис. грн.
Основнi засоби (нерухомiсть, комп`ютерна технiка), загальна вартiсть становить 17,5 млн грн.
Вiдчужень активiв протягом 2019р.:
Продаж частки ТОВ "Венчурнi iнвестицiйнi проекти" - 1 919,6тис. грн.,
Продаж частки ТОВ "Перший Iнвестицiйний банк" - 550,00 тис. грн.,
Прожаж частки ТОВ "Класична iпотечна компанiя" - 640,3 тис. грн.,
Продаж частки ТОВ "Нова фiнансова компанiя" - 49 500,00 тис.грн.
За 2020 рiк пiдприємство придбало основних засобiв на суму 1 198,8
- транспортнi засоби - 424,8,4 тис. грн.,
- комп'ютерна технiка та обладнання - 537,1 тис. грн.,
- iнвестицiйна нерухомiсть - 305,8 тис. грн.,

тис. грн., у тому числi:

Придбання необоротних матерiальних активiв - 61,7 тис. грн.
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 Товариства утримуються на правах власностi. В складi основних засобiв
земельна дiлянка, будiвлi, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, комп'ютерна
технiка. Основнi засоби у дiяльностi Товариства використовуються за призначенням.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2020 роцi в значнiй мiрi визначалася факторами, якi
виникли в 2014-2015 роках i характеризувалися нестабiльнiстю, що призвело до погiршення
стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу,
пiдвищенню темпiв iнфляцiї. Законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємства в Українi,
схильне до частих змiн. Внаслiдок цього, активи i дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до
ризику.
З огляду на економiчну ситуацiю, яка склалася в Українi, керiвництво не може передбачити всi
змiни, якi можуть мати вплив на фiнансовий стан Товариства. Керiвництвом здiйснюються всi

заходи, необхiднi для пiдтримки стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування проводилося за рахунок у виглядi дивiдендiв вiд дочiрних структур (ТОВ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" є материнською компанiєю 7 дочiрних компанiй), також вiд продажу
цiнних паперiв та вiдсоткiв у виглядi за наданими коштами на умовах субординованого боргу.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв не було.
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 2021 роцi дiяльнiсть Товариства буде направлена на досягнення
позитивного фiнансового результату дiяльностi.
Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому мають
загальнодержавний характер.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У звiтному роцi Товариство не проводило будь-якi дослiдження та 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
На сьогоднi ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" є фiнансово-стабiльною компанiєю. Як наслiдок, за
пiдсумками 2020 року Компанiя отримала чистий прибуток 415,8 млн. грн. Суттєве збiльшення
власного капiталу, рiвень покриття заборгованостi за розмiщеними облiгацiями власним
капiталом на кiнець 2020року є бiльш нiж достатнiм.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
участникiв.
Генеральний
директор

Структура

Персональний склад

Одноособовий виконавчий орган

Генеральний директор Романчук Олег
Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

Освіта

Стаж
роботи
(років)

1

2

3

4

5

6

1

Генеральний директор

Романчук олег Миколайович

1974

Вища

21

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ТОВ "Укренергоконсалтiнг",
Романчук Олег Миколайович
попереднi посади якi обiймав
протягом останнiх п`яти
рокiв:
ТОВ "Укренергоконсалтiнг"
(iдентифiкацiйний номер
32110308) заступник
генерального директора з
питань операцiй на ринку
електроенергiї - з
04.07.2019-19.07.2019;
ТОВ
"Нова-Енергетична-Компанiя
" (iдентифiкацiйний номер
42419660) директор - з
21.06.2019-03.07.2019;
ТОВ "Укренергоконсалтiнг"
(iдентифiкацiйний номер
32110308) заступник
генерального директора з
питань операцiй на ринку
електроенергiї - з
07.06.2019-20.06.2019;
ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"
(iдентифiкацiйний номер
23243188) директор
комерцiйний - з
12.02.18-06.06.2019;
ПАТ "Запорiжжяобленерго"
(iдентифiкацiйний номер

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

24.07.2019, не
обмеженний

00130926) заступник
генерального директора - з
13.02.2017-06.02.2018;
ПАТ "Полтаваобленерго"
(iдентифiкацiйний номер
00131819) директор
комерцiйний - з
01.01.2015-10.02.2018р.

Опис:
Згiдно рiшення Рiшення учасника ТОВ "Енергопоставка" вiд 23.07.2019 року, Романчука Олега Миколайовича, обрано Директором Товариства.
Токож посадова особа є Головою Наглядової ради ТОВ "Київська обласна ЕК" (iдентифiкацiйний номер 42094646), ТОВ Херсонська обласна ЕК"
(iдентифiкацiйний номер 42117825) та ТОВ "Одеська обласна ЕК" (iдентифiкацiйний номер 42114410). Порядок виплати винагороди (оплати
дiяльностi) затверджено протоколом Наглядової ради. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру
виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи складає 20 роки. Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. З посадовим окладом 21
800,00грн. Рiшенням Учасника ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" вiд 03.09.2019р.вирiшив змiнити найменування Виконавчого органу Товариства з
Директора на Генерального директора та затвердив статут Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має.
Посадова особа працює в ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за основним мiсцем роботи, на посадi Генерального директора.

2

Головний бухгалтер

Соловйова Iрина Федорiвна

1978

Вища

24

ТОВ "ВС ГРУП
МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089,
Соловйова Iрина Федорiвна
попереднi посади яку
обiймала протягом останнiх
п`яти рокiв:
ТОВ "ВС Енерджi
Iнтернейшнл Україна"
(iдентифiкацiйний номер
33947089), попередня посада
бухгалтер з
02.04.2007-01.02.2018 за
сумiсництвом.
ТОВ "Бiзнес Секюрiтi Сервiс"
(iдентифiкацiйний номер
40868713), попередня посада

02.04.2007, не
обмеженний

головний бухгалтер з
03.07.2018-10.04.2019 за
сумiсництвом.
ТОВ "Нак Плюс"
(iдентифiкацiйний номер
36386287), попередня
посада головний бухгалтер з
03.07.2018-10.04.2019 за
сумiсництвом.
Опис:
Згiдно наказу ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" (iдентифiкацiйний номер 32113929) №1 вiд 01.03.2007 призначено головним бухгалтером Соловйову
Iрину Федорiвну. Дана особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Всi виплати здiйснюються з дотриманням вимог
Кодексу законiв про працю України та чинного законодавства про працю. Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi посадовою
iнструкцiєю. З посадовим окладом 11000,00грн. Загальний стаж роботи складає 23 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймає посаду
головного бухгалтера ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" (02.04.2007- по т.ч.) за основним мiсцем роботи. З 01.12.2019р. посадова особа є ревiзором в
ТОВ Кiровоградська обласна ЕК" (iдентифiкацiйний номер 42132581) - вул. Велика Перспективна, буд. 78, м. Кропивницький, 25006; ТОВ
"Херсонська обласна ЕК" (iдентифiкацiйний номер 42117825) - вул. Перекопська, буд 178 м. Херсон, 73000; ТОВ"Чернiвецька обласна ЕК"
(iдентифiкацiйний номер 42102122) - вул. Л. Українки, 5, м. Чернiвцi, 58000. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття
iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Генеральний директор
Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Романчук Олен Миколайович
Соловйова Iрина Федорiвна

Кількість
акцій
(шт.)
3
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
0

6
0
0

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
д/н, д/н, д/н р-н, 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)
Костенко Неля Iванiвна
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
)

Строк
виплати
проценті
в

Сума
виплач
еного
процен
тного
доходу
у
звітном
у
періоді
(грн)
13
2 480 00
0

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
15,5
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 5 016 500,00грн., 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.
Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало публiчну пропозицiю цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду акцiї простi iменнi,
емiтованi Товариством, не були допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, в т. ч. i в частинi включення до бiржового реєстру. Цiннi папери
Товариства не перебувають в обiгу за межами України. Нерозмiщених цiнних паперiв немає.
Емiтентом за звiтний перiод облiгацiї (вiдсотковi, дисконтнi, цiльовi) (безпроцентнi) та iншi цiннi папери не випускалися.

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
Дата реєстрації
випуску

Вид цінних
паперів

Найменува
ння органу,
що
зареєструв
ав випуск

Міжнародни
й
ідентифікаці
йний номер

Обсяг
випуску

Обсяг
розміщених
цінних
паперів на
звітну дату

Умови обігу та погашення

1
18.04.2016

Опис

2
Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарн
а іменна

3
Нацiональн
а комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

4
UA40001939
57

5
16 000

(грн)
6
16 000

7
Термiн обiгу облiгацiй починається пiсля реєстрацiї
звiту про результати публiчного розмiщення облiгацiй i
видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй та
триває по 30 червня 2022 року включно;
протягом термiну обiгу облiгацiй емiтент має право
придбавати облiгацiї на вторинному ринку за
договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю
придбаних облiгацiй, укладати цивiльно-правовi
договори вiдносно викуплених облiгацiй, зберiгати
облiгацiї на рахунку у цiнних паперах до погашення
випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй
iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству
України та умовам емiсiї
За бажанням власникiв облiгацiй протягом термiну обiгу
облiгацiй може здiйснюватися обов'язковий викуп
облiгацiй емiтентом. Перiод подання заяви на
обов'язковий викуп емiтентом облiгацiй кожен рiк
протягом строку обiгу починається з 15 грудня, та
закiнчується 25 грудня.
Погашення облiгацiй вiдбуватиметься за їх номiнальною
вартiстю з 01.07.2022р. по 20.07.2022р.
У 2016р. Емiтент здiйснила випуск 16 000 штук облiгацiй серiї В номiнальною вартiстю 1 000 гривень кожна i строком обiгу до 30 червня
2022 року включно.
Вiдсоткова ставка за облiгацiями при виплатi доходу за першим, другим та третiм вiдсотковими перiодами встановлена у розмiрi - 22%
рiчних. Розмiр вiдсоткової ставки по вiдсотковим перiодам: з четвертого по сьомий, з восьмого по одинадцятий, з дванадцятого по
п'ятнадцятий, з шiстнадцятого по дев'ятнадцятий, з двадцятого по двадцять третiй, з двадцять четвертого по двадцять п'ятий,
встановлюється за окремим рiшенням виконавчого органу - директора емiтента, але не може бути меншим, нiж облiкова ставка
Нацiонального банку України, що дiятиме на момент прийняття рiшення про розмiр вiдсоткової ставки за вiдповiдним вiдсотковим
перiодом
Протягом 16-го та 17-го, 18-го та 19-го вiдсоткових перiодiв (з 01.01.2020 року по 31.12 2020 року ) вiдсоткова ставка становила - 15.5%
рiчних. У порiвняльному перiодi 2019 року вiдсоткова ставка становила - 18% рiчних.
Поручителем з виконання зобов'язань (виплата номiнальної вартостi та вiдсоткiв) по облiгацiям серiї В є ПАТ "Кiровоградобленерго"
Станом на звiтну дату ТОВ "Енергопоставка" було розмiщенно облiгацiй 16000 шт.

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Дата

Номер

Міжнаро

Обсяг

Вид забезпечення

Найменування

Ідентифікаційни

Сума

реєстраці
ї випуску

1
18.04.201
6
Опис

свідоцтва
про
реєстраці
ю
випуску
2
43/2/2016

дний
ідентифік
аційний
номер

випуску
(грн)

(порука/ страхування/
гарантія)

поручителя/ страховика/
гаранта

й код юридичної
особи

забезпе-чення

3
4
5
6
7
8
UA400019 16000000
порука
ПрАТ
23226362
37596000
3957
"Кiровоградобленерго"
Договiр поруки №1-П/2016 вiд 14.03.16р., 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 випуск цiльових облiгацiй,
виконання зобов`язань за якими здiйснюється шляхом передання об`єкта (частини об`єкта),
Звiт про стан об`єкта нерухомостi не надається.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

У звітному періоді
за простими
акціями

за
привілейова
ними
акціями
0
0

0
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
0
0
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у
Опис
звiтному перiодi не надається, емiтент не здiйснював виплату дивiдендiв та iнших
доходiв за цiнними паперами;

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
17 659
19 059
16 728
17 033
62
599
810
1 235
0
0
59
192
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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
17 659
19 059
16 728
17 033
62
599
810
1 235
0
0
59
192
0
0

призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

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
17 659
19 059
0
0
17 659
19 059
Термiн та умови користування основними засобами (за основними
групами): будiвлi, споруди - 20 рокiв, машини та обладнання - 5-10
рокiв, транспортнi засоби - 5-8 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар - 5
рокiв, iншi основнi засоби - 12 рокiв. Первiсна вартiсть основних
засобiв на початок року була 17 659,4 тис. грн.: на кiнець року 19 058,8
тис.грн. В звiтному рацi емiтент придбав транспортний засiб та
обладнання. Ступiнь використання основних засобiв - 99 %. Сума
нарахованого зносу: 1434,4 тис. грн. Обмеження на використання
майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
1 085 996,7
676 545,1
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
5 016,5
5 016,5
Скоригований статутний капітал
0
0
(тис.грн)
Вiдповiднiстостi вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Опис
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2020 року має позитивне значення i
становить 1 085 996,7 тис. грн.. та є бiльшою, нiж величина статутного капiталу.
Висновок

Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв Товариство
дотримується.

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

31.12.2020
X

0
16 000

0
X

31.12.2020
X

X

16 000

X

X

17.05.2016

16 000

16

01.07.2022

X

0

X

X

31.12.2020

0

0

31.12.2020

X

0

X

X

31.12.2020
X

0
0

0
X

31.12.2020
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
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

0

X

X

31.12.2020

0

0

31.12.2020

X

0

X

X

0

X

31.12.2020

X

6

X

X

X

90 000

X

X

X
1 120
X
X
X
107 126
X
X
Iменнi, вiдсотков (серiї В), забезпеченнi облiгацiї забов"язання складають 16 000,00тис. грн. Бездокументарнi
серiї В.
Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2020 р. 326.1
тис.грн..
Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2020 р. складають 90
799.8тис. грн., в т. ч.:
- фiнансова допомоги на зворотнiй основi станом на 31.12.2020
- 90 000,00 тис.грн..
- короткостроковi кредити банкiв - 0 тис. грн.
- поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями - 0 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 68.1
тис.грн.
- розрахунками зi страхування - 24,3 тис.грн.;
- розрахунками з оплати працi - 70,3тис.грн. (заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом та по заробiтнiй платi є поточно).
- з бюджетом - 6.2 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання - 630.9 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31810610
01601, Україна, Київська обл.,
Печерська р-н, Київ, пр. Госпiтальний,
буд. 4-Б, кiм. 238
АЕ №263431
НКЦПФР
01.10.2013
044 494 43 73
044 494 43 73
депозитарна дiяльнiсть депозитарної

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

Опис

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
01601, Україна, Київська обл.,
Печерська р-н, Київ, пр. Госпiтальний,
буд. 4-Б, кiм. 238
АЕ №294773
НКЦПФР
02.04.2015
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, Тропiнiна,
7-Г
Рiшення №2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
044 363 04 01
044 363 04 01
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.
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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"АКТИВ-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30785437
03115, Україна, Київська обл.,
Святошинський р-н, Київ, Генерала
Наумова, 23-Б
Свiдоцтво АПУ №2315
Аудиторська палата України
30.03.2000
498-56-52
498-56-52
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Послуги наданнi згiдно договору №№
1024 вiд 10.02.2021р. Надання послуг з
проведення аудиторської перевiрки.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство

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

Дата (рік, місяць,
число)

2021.01.01

за ЄДРПОУ

32113929

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Товариство з обмеженою відповідальністю
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Торгівля електроенергією
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 19
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 04053, Шевченкiвський р-н, м.Київ, Артема, буд. 21, (044) 490-57-84

8039100000
240
35.14

1. Баланс
на 31.12.2020 p.
Форма №1-м

I. Необоротні активи

Актив

Код
рядка

1

2

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

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
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

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

0
17506,5
17659,4
(152,9)
0
326603,9
40000
384110,4

0
17624,4
19058,8
(1434,4)
0
329407,6
40000
387032

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

2,8
0
0
4,9
3424
0
71668,1
375354,7
101437,9
30,8
0,9
551924,1

6,4
0
0
8,3
2915,7
91,9
228319,3
556535,6
18265,8
32,1
7,4
806090,6

1200

0

0

1300

936034,5

1193122,6

Код
рядка

На початок
звітного року

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

5016,5
0
0
671528,6
(0)
676545,1

5016,5
0
0
1080980,2
(0)
1085996,7

1595

8528,8

16326,1

1600

0

0

1610

0

0

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

197,4
204,6
196,8
0
0
0
250558,6
250960,6

68,1
6,2
0
24,3
70,3
0
90630,9
90799,8

1700

0

0

1900

936034,5

1193122,6

2. Звіт про фінансові результати
за 2020 рік
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)
Примітки: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код
рядка
2

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

2000

3595,4

1903,5

2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

808,8
673512,8
677917
(0)
(8173)
(253892,4)
(262065,4)
415851,6
(0)
415851,6

1295,2
954538,9
957737,6
(35,7)
(3552,1)
(264368,1)
(267955,9)
689781,7
(230,1)
689551,6

"ЕНЕРГОПОСТАВКА"
Пояснювальна записка до рiчної фiнансової звiтностi
за 2020рiк

Товариство створено з метою отримання прибутку вiдповiдно до Цивiльного кодексу України,
Господарського кодексу України, Законiв України "Про господарськi товариства", "Про власнiсть", "Про
зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iнших чинних нормативно-правових актiв України. Товариство
створено з метою здобуття прибутку вiд виробничої та iнших видiв дiяльностi у вiдповiдностi з Законами
України в iнтересах своїх засновникiв.
Товариство створене та зареєстроване 14.02.2002 року за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд.21.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Статуту, нова редакцiя якого затверджена рiшенням
учасника вiд 20.05.2019 року. Статут ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" розроблено та зареєстровано у
вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Власником та кiнцевим бенефiцiаром компанiй ТОВ
"Енергопоставка" є фiзична особа - Костенко Неля Iванiвна.
Статутний фонд Товариства становить 5 016,5 тис. гривень.
Товариство є юридичною особою, дiє на принципах повного господарського розрахунку та
самоокупностi, має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в банках, печатку, штампи. Майно
Товариства складається з обiгових коштiв, що належать йому на правi власностi, а також основних
фондiв, що використовуються Товариством для забезпечення власної пiдприємницької дiяльностi.
Фiлiй та iнших структурних пiдроздiлiв Товариство не має. Товариство є материнською компанiю
вiдносно до наступних пiдприємств:
1.

ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ" - дочiрня компанiя,

100% частки в капiталi якої належить материнський.
10003, м. Житомир, майдан Перемоги,10.
2.
ТОВ "РIВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ" - дочiрня компанiя,
100% частки в капiталi якої належить материнський.
33013, м. Рiвно вул. Князя Володимира, 71-Б.
3.
ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ" - дочiрня
компанiя, 100% частки в капiталi якої належить материнський.
25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 78.
4.
ТОВ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ" - дочiрня компанiя, 100%
частки в капiталi якої належить материнський.
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 70.
5.
ТОВ "ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ" - дочiрня компанiя,
100% частки в капiталi якої належить материнський.
58000, м. Чернiвцi, вул. Л. Українки, 5.
6.
ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ" - дочiрня компанiя,
100% частки в капiталi якої належить материнський.
73000, м. Херсон, вул. Перекопська,178.
7.
ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ" - дочiрня компанiя, 100%
частки в капiталi якої належить материнський.
08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8 В.
Товариство складає окрему консолiдовану фiнансову звiтнiсть, що включає показники фiнансових
звiтностей вказаних дочiрнiх компанiй.
Ця iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть Товариства, яка включає Баланс (форма № 1-м) станом на
31.12.2020 року та Звiт про фiнансовi результати (форма № 2-м), складена станом на 31.12.2020 року без
урахування показникiв дочiрнiх компанiй Товариства.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства становить 19 осiб.
Вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї в 2020 роцi були:
Директор Товариства - Романчук Олег Миколайович
Головний бухгалтер - Соловьова Iрина Федорiвна.

Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть.
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi
впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний

розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших
подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства.
Такою подiєю на початку 2020 року стала пандемiя, викликана поширенням короно вiрусу COVID-19.
Спалах коронавiрусу (COVID-19) був оголошений надзвичайною ситуацiєю в галузi охорони здоров'я,
що має мiжнародне значення, адже вiрус поширився у багатьох країнах та на рiзних територiях.
Станом на кiнець 2020 року вплив COVID-2019 є незначним. Спалах COVID-19 i пов'язанi з ним ризики
протягом 2020 року не мали суттєвого впливу на бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
Товариства. Керiвництво Товариства визначило, що цi подiї є некорегуючими по вiдношенню до
фiнансової звiтностi за 2020рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2020 i результати дiяльностi за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2020року, не були скоригованi на вплив подiй, пов'язаних з COVID-19.
Товариство офiцiйно може працювати i тому працює у нормальному режимi. Керiвництво компанiї
органiзувало цiлий комплекс заходiв щодо запобiгання захворювань та поширення iнфекцiї в межах
Товариства (вiддаленi роботи, використання захисних масок тощо). Вплив на економiку спалаху
коронавiрусу (COVID-19) в цiлому є значним, а високий ступiнь невизначеностi щодо сценарiю
розгортання подiй i строкiв подолання пандемiї суттєво ускладнює прогнозування майбутнього. Пiсля
спалаху COVID-19 Товариство продовжує ретельно стежити за ситуацiєю та вживає запобiжних заходiв
вiдповiдно до рекомендацiй ВОЗ та мiсцевих органiв влади.

Ведення бухгалтерського облiку
Згiдно зi Статутом Товариство самостiйно складало баланс, проводило бухгалтерський i статистичний
облiк та формувало звiтнiсть вiдповiдно до законодавства України.
Фiнансовий рiк Товариства збiгається з календарним роком.
За достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi несуть особисту вiдповiдальнiсть директор та головний
бухгалтер.
Бухгалтерський облiк здiйснювався бухгалтерiєю, яку очолює головний бухгалтер, компетенцiя якого
визначається законодавством України. На нього покладається вiдповiдаль-нiсть за дотримання
встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, своєчасне подання бухгалтерської
звiтностi.2
В Товариствi всi дiлянки облiку автоматизованi. Облiк ведеться у комп'ютернiй програмi "1С:
Пiдприємство".
Реєстрацiя операцiй в регiстрах бухгалтерського облiку здiйснювалась на пiдставi первинних документiв.
В 2020 роцi при вiдображеннi господарських операцiй в бухгалтерському облiку Товариство
використовувало План рахункiв та Iнструкцiю по використанню Плану рахункiв бухгалтерського облiку
активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженi наказом
Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999р.(далi - Iнструкцiя про застосування Плану
рахункiв).
Основнi принципи, методи i процедури, якi використовуються Товариством для формування та надання
фiнансової звiтностi у 2020 роцi зафiксованi в Наказi про облiкову полiтику Товариства вiд 01.01.2020
року №1.
Звiтна дата та звiтний перiод

Датою фiнансової звiтностi за 12 мiсяцiв 2020 року є кiнець дня 31 декабря 2020 року. Звiтним перiодом,
за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2020 року.

Функцiональна валюта, валюта подання фiнансової звiтностi та одиниця її вимiру
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою та валютою
подання фiнансової звiтностi ТОВ "Енергопоставка". Уся фiнансова iнформацiя, представлена в
українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не зазначене iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi.
Принципи оцiнок
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по iсторичнiй вартостi. Крiм
справедливої вартостi.
Товариство подає фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом
нарахування.
Безперервнiсть дiяльност
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства,
у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається в ходi її звичайної
дiяльностi, що триває. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, коли Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Порiвняльна iнформацiя
Товариство розкриває порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених
у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду та подає два звiти про фiнансовий стан та звiт про фiнансовi
резульатати та вiдповiднi пояснення до рiчної фiнансової звiтностi.
Суттєвiсть
З метою визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку i господарських операцiй та вiдображення
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Товариство застосовує такi межi суттєвостi:
Межа суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi становить 10 000 грн.
Використання суджень та припущень для оцiнки
При пiдготовцi фiнансової звiтностi були застосованi ряд оцiночних суджень та припущень, якi
впливають на величину активiв та зобов'язань, вiдображених у звiтностi. Встановленi припущення та
судження грунтуються на iсторичному досвiдi, поточних та очiкуваних економiчних умовах та iншiй
доступнiй iнформацiї. Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми визнанi у фiнансовiй звiтностi
та оцiнка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань в
наступному фiнансовому роцi включають:
Строк експлуатацiї основних засобiв;

Знецiнення активiв;
Судовi спори.
Суттєвi положення облiкової полiтики
Основнi засоби
Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснювати у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Основним засобом визнається актив, якщо термiн його корисного використання (експлуатацiї) бiльше
року, а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 20 000 гривень (без ПДВ).
Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю
менше 20000,0 грн. (без ПДВ) iншими необоротними матерiальними активами. Знос малоцiнних
необоротних матерiальних активiв нараховувати в розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi
експлуатацiї таких об'єктiв.
Якщо один об'єкт основних засобiв складається з частин, якi мають рiзний строк корисного використання
(експлуатацiї), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському облiку як окремий об'єкт
основних засобiв.
Вартiсть програмного забезпечення, яке придбано разом з електронно-обчислювальними машинами,
iншими машинами для автоматичного оброблення iнформацiї, яке неможливо використовувати окремо
вiд таких засобiв, включається до первiсної вартостi придбаних ЕОМ та iнших машин для автоматичного
оброблення iнформацiї, з наступною амортизацiєю таких витрат у складi таких основних засобiв.
Переоцiнка основних засобiв проводиться при наявностi суттєвого вiдхилення залишкової вартостi
об'єктiв облiку вiд їх справедливої вартостi.
При вибуттi переоцiненого об'єкта основних засобiв сума накопиченої дооцiнки вiдображена у складi
додаткового капiталу включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням
додаткового капiталу по дооцiнцi.
Амортизацiя основного засобу у бухгалтерському облiку нараховується iз застосуванням прямолiнiйного
методу протягом строку корисної експлуатацiї об'єкта, з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв
корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.
Товариство встановлює такi групи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї
Групи Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв
група 1 - земельнi дiлянки

-

група 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом
група 3 - будiвлi
споруди

20

15

передавальнi пристрої 10
група 4 - машини та обладнання
З них:

5-10

15

електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з
ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм,
витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом),
iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного
живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi),
мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 6000 гривень
5
група 5 - транспортнi засоби 5-8
група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi
група 8 - багаторiчнi насадження

4

10

група 9 - iншi основнi засоби 12

Вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї протягом
строку корисного використання такого активу.
Для кожного об'єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання.
В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, анiж строк
економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства. Розрахункова
оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження,
заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами, та пiдтверджується постiйно дiючою
експертною технiчною комiсiєю. Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного
разу на рiк) перевiряється, i, при необхiдностi, переглядається.
Iнвентаризацiя основних засобiв обов'язково проводиться раз на рiк перед складанням рiчної фiнансової
звiтностi.
Метод амортизацiї та строк корисної експлуатацiї основних засобiв можуть переглядатися за
результатами iнвентаризацiї.
Пiд час розрахунку вартостi, яка амортизується, лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до
нуля. Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в експлуатацiю
придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi
будiвництва чи введеннi в експлуатацiю придбаного основного засобу вартiсть об'єкту переноситься до
вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується.
Непридатнi для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в
подальшому реалiзуються як брухт.
Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться до складу витрат того перiоду, коли такi витрати були
понесенi.
Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по мiрi їх
виникнення.
У вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i
придбання основних засобiв.

Iнвестицiйна нерухомiсть
Товариство визнає iнвестицiйну нерухомiсть у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 32 "Iнвестицiна
нерухомiсть".
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає
в майбутньому вiд її використання економiчнi вигоди у виглядi орендних платежiв та/або збiльшення
власного капiталу, та її первiсна вартiсть може бути достовiрно визначена.
Придбана (створена) iнвестицiйна нерухомiсть зараховується на баланс пiдприємства за первiсною
вартiстю. Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земельна дiлянка, будiвля (частина будiвлi) або
їх поєднання, а також активи, якi утворюють з iнвестицiйною нерухомiстю цiлiсний комплекс i в
сукупностi генерують грошовi потоки.
Пiдприємство на дату балансу вiдображає у фiнансовiй звiтностi iнвестицiйну нерухомiсть за первiсною
вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi та
вигод вiд її вiдновлення, що визнаються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28
"Зменшення корисностi активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2004 №
817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за N 35/10315.
Обраний пiдхiд застосовується до оцiнки всiх подiбних об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi.
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi в балансi вiдображається в складi основних засобiв та розкривається
окермою примiткою до фiнансової звiтностi.
Нематерiальнi активi
Нематерiальнi активи визнаються та iдентифiкуються у вiдповiдностi до П(С)БО 8 "Нематерiальнi
активи".
Нематерiальнi активи придбанi або створенi Товариством зараховуються на баланс за собiвартiстю.
Пiсля первiсного визнання, Товариство оцiнює нематерiальний актив за моделлю "собiвартостi", це
модель, коли нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю з вирахуванням накопиченої
амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї Товариство
приймає за нуль.
Товариство встановлює такi групи нематерiальних активiв та строки корисної експлуатацiї:
Групи Строк дiї права користування
група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами
природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище) Вiдповiдно до
правовстановлюючого документа
група 2 - права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного
користування земельною дiлянкою вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право на оренду
примiщень тощо)
Вiдповiдно до правовстановлюючого документа

група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг),
комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi
Вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 4 - права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки,
сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, ноу-хау, захист вiд
недобросовiсної конкуренцiї тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi
Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 рокiв
група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших
привiлеїв тощо)
Вiдповiдно до правовстановлюючого документа
Iнвентаризацiя нематерiальних активiв обов'язково проводиться раз на рiк перед складанням рiчної
фiнансової звiтностi. Станом на 31.12.2020 року Товариство облiковує нематерiальнi активи в сумi 42
тис. грн.

Запаси
Товарно-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються та облiковуються згiдно вимог П(С)БО 9 "Запаси".
Компанiї класифiкують запаси:
виробничi запаси;
незавершене виробництво;
готова продукцiя;
товари.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за перiодичною
середньозваженою собiвартiстю.
Аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється в оборотно-сальдових вiдомостях
у кiлькiсно-сумарному вираженнi в розрiзi номенклатури. Синтетичний облiк запасiв ведеться в
сумарному вираженнi.
Операцiї з малоцiнними предметами (активами), що передаються в експлуатацiю, вiдображаються по
мiсцях експлуатацiї. Кiлькiсний та вартiсний облiк об'єктiв малоцiнних предметiв ведеться в
оборотно-сальдових вiдомостях. У мiсцях зберiгання аналiтичний облiк запасiв здiйснюють матерiально
вiдповiдальнi особи в натуральних та вартiсних вимiрниках.

Фiнансовi iнструменти.
Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в облiку та звiтностi у вiдповiдностi до П(С)БО 12 "Фiнансовi
iнвестицiї" з урахуванням вимог П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти".
Товариство вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення
фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента
капiталу, у iншого суб`єкта господарювання.

Товариство визнає фiнансовим активом будь-який актив, що є:
-

грошовими коштами;

-

iнструментом власного капiталу iншого суб`єкта господарювання;

контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив та обмiнювати
фiнансовi iнструменти;
-

контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.

Товариство визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є:
контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту
господарювання або обмiнювати фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання;
-

контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.

Грошовi кошти Товариства та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi.
До складу еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi високолiквiднi фiнансовi
вкладення, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти, зi строком погашення не бiльше трьох
мiсяцiв, вартiсть яких схильна до незначних коливань.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв Товариства грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з
коштiв в банках i касi в функцiональнiй валютi представлення фiнансової звiтностi.
З метою облiку та складання фiнансової звiтностi грошовi кошти та їх еквiваленти класифiкуються як
оборотнi активи до яких вiдносяться:
-

кошти в касi;

кошти на поточних та iнших рахунках у банках, якi можуть бути використанi для поточних
операцiй;
-

кошти в дорозi;

-

еквiваленти грошових коштiв, якi пiдлягають використанню протягом 3 мiсяцiв з дати балансу.

Рiзницi мiж вартiстю придбання та амортизованою собiвартiстю фiнансових iнструментiв, що
облiковуються за амортизованою вартiстю (дисконт або премiя), амортизуються регулярно (щомiсячно,
щоквартально, щорiчно) протягом перiоду вiд дати придбання до дати погашення з використанням
ефективної ставки вiдсотка.
Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання.
Операцiйний цикл Товариства дорiвнює дванадцяти мiсяцям i визнається як час мiж придбанням активiв
для переробки та реалiзацiєю їх у грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв.

Актив класифiкується як поточний, якщо:
-

Товариство сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму

нормальному операцiйному циклi;
-

Товариство утримує актив в основному з метою продажу;

-

Товариство сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв, якщо немає обмеження щодо їх
використання.
Iншi активи класифiкуються як непоточнi.

Зобов'язання класифiкується як поточне, якщо:
-

Товариство сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного циклу;

-

Товариство утримує це зобов'язання в основному з метою продажу;

-

зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

Товариство не має права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти
мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Iншi зобов'язання класифiкуються як непоточнi.
Грошовi потоки, пов'язанi з усiма короткостроковими фiнансовими активами або зобов'язаннями та
довгостроковими фiнансовими активами, якi є несуттєвими за вартiстю, не дисконтуються, оскiльки
вплив дисконтування є несуттєвим.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
вiдображаються за вартiстю, визначеною при первiсному визнаннi у випадках, коли вiдхилення вiд
амортизованої вартостi є несуттєвими. Усi рiзницi, що виникають мiж облiковою вартiстю та
амортизованою вартiстю (дисконти, премiї) вiдображаються у складi витрат/доходiв в перiодi погашення
таких активiв або зобов'язань.
Для довгострокової дебiторської заборгованостi справедливою вартiстю є амортизована собiвартiсть iз
застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Для довгострокової кредиторської заборгованостi справедливою вартiстю є амортизована собiвартiсть iз
застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Довгостроковi забезпечення з термiном виконання понад 12 мiсяцiв з дати балансу вiдображаються за
теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання, коли
вплив дисконтування є суттєвим.
У складi фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї,
яка передбачає виключення з балансової вартостi дебiторської заборгованостi суми зменшення
корисностi, яка визнана у складi витрат шляхом створення резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв створюється вiдносно дебiторської заборгованостi за електроенергiю, товари,
роботи, послуги за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi за термiнами її непогашення та
платоспроможностi окремих дебiторiв.
Доходи

Товариство застосовує П(С)БО 15 "Дохiд" до облiку доходу, який виникає в результатi таких операцiй i
подiй :
-

продаж товарiв;

-

надання послуг;

використання активiв Товариства iншими сторонами, результатом чого є отримання вiдсоткiв,
роялтi та дивiдендiв.
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання
власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови,
що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:
-

Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;

за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як
правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
-

суму доходу можна достовiрно оцiнити;

-

ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;

-

витрати, якi були або будуть, понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.

Дохiд вiд надання послуг визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:
-

можна достовiрно оцiнити суму доходу;

-

є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;

-

можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;

можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її
завершення.
Ступiнь завершеностi операцiї визначається методом огляду виконаної роботи.
Витрати
Витрати пiдприємства визнаються та облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО 16.
Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення за
принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого
вони здiйсненi.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того
звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати
визнаються шляхом систематичного та рацiонального розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними
звiтними перiодами.
У випадках коли первиннi документи, що пiдтверджують витрати, здiйсненнi у попереднiх звiтних
перiодах, пiдписанi в поточному перiодi, така операцiя визнається змiною облiкових оцiнок та
вiдображається у складi витрат поточного перiоду.
Дивiденди
Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обгрунтованою. Рiшення про виплату
дивiдендiв приймається учасником Товариства. Аналiтичний облiк дивiдендiв ведуть окремо за кожним
учасником.
Витрати на позики
У вiдповiдностi до П(С)БО 31 "Фiнансовi витрати" Товариство визнає витрати на позики, що
безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу i є
собiвартiстю такого активу та iншi витрати на позики, якi визнаються як витрати.
Витрати визнаються в звiтi про сукупний дохiд за принципом нарахування з урахуванням ефективного
доходу по зобов'язаннях.
Всi процентнi i iншi витрати по позикових коштах, що не вiдносяться безпосередньо до придбання,
будiвництва або виробництва активу, що вiдповiдає визначеним вимогам, списуються у витрати по мiрi
їх виникнення.
Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Товариство має юридичнi або
добровiльно взятi на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi буде
потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання
можна достовiрно визначити.
Товариство визнає забезпечення у вiдповiдностi до П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Товариством щомiсяця створюються такi забезпечення для вiдшкодування наступних операцiйних витрат
на виплату вiдпусток працiвникам. Сума забезпечення на виплату вiдпусток визначається щомiсяця як
добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення
рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi з урахуванням
вiдповiдної суми вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
Умовнi активи та зобов'язання визнаються Товариствому вiдповiдностi до П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Умовними активами Товариство визнає можливi активи, якi виникають внаслiдок минулих подiй i
iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька
невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Товариством.
Умовними зобов'язаннями Товарситваї визнає можливi зобов'язання, якi виникають внаслiдок минулих
подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька
невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Товариством або це можуть бути
iснуючi зобов'язання, якi виникли в результатi минулих подiй, але вибуття ресурсiв щодо їх погашення є
малоймовiрним та сума їх не може бути достовiрно оцiнена.

Оренда
Товариство застосовує П(С)БО 14 "Оренда" проводячи операцiї, що передбачають угоди, згiдно з якими
орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд платежiв право користування активом
протягом погодженого перiоду часу. Товариство класифiкує операцiї з оренди як операцiйну оренду та
фiнансову оренду.
Облiк, визнання та розкриття iнформацiї про операцiї з оренди проводиться Товариством у вiдповiдностi
з П(С)БО 14 "Оренда".
Пов'язанi сторони
Товариство, у вiдповiдностi до П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони", розкриває у
фiнансовiй звiтностi iнформацiю, необхiдну для привернення уваги до можливого впливу на фiнансовий
стан i на прибуток чи збиток, спричиненого iснуванням зв'язаних сторiн, а також операцiями та
залишками заборгованостi.
Зв'язаними особами Товариства вважають фiзичних або юридичних осiб за такими ознаками:
фiзична особа або близький родич такої фiзичної особи, що контролює Товариство - має суттєвий
вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу;
юридична особа, що контролює Товариство - має суттєвий вплив або є членом провiдного
управлiнського персоналу;
-

юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем разом з Товариством;

-

iнше, передбачене П(С)БО 23.

Подiї пiсля звiтної дати
У вiдповiдностi до П(С)БО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" Товариство визначає
сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження
фiнансової звiтностi до випуску. Товариство визначає два типи подiй:
подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду);
подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду).
Згiдно вимог П(С)БО 6 Товариство коригує фiнансову звiтнiсть стосовно подiй пiсля звiтного перiоду та
розкривають iнформацiю про такi коригування.
Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.

Розкриття iншої iнформацiї

Iнвестицiна нерухомiсть

В складi iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдоражає адмiнiстративний комплекс загальною площею
599,9 кв.м. та гаражiв площею 63,6 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул.. Борщагiвська 97-Б.
Первiсна варiсть iнвестицiйної нерухомостi включає вартiсть придбання та вартiсть полiпшень,
пов'язаних з придбаною в 4 кварталi 2019 року iнвестицiною нерухомiстю, що загалом станом на
01.12.2020 року складала 16 727,5 тис. грн. Протягом 2020 року вiдбулось збiльшення вартсотi
iнвестицiйної нерухомостi за рахунок проведених ремонтiв та полiпшень на суму 305,8 тис. грн. Облiк
iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за первiсною вартiстю зменшеною на суму нарахованої
амортизацiї. Первiсна вартiсть iнветсицiйної нерухомостi станом на 31.12.2020 року становить 17 033,3
тис. грн. амортизацiя iнвестицiйної нерухомост становить 979,7 тис. грн., балансова вартiсть становить
16 053,6 тис. грн.

Iншi основнi засоби
Первiсна вартiсть транспортних засобiв становить 1 235,3 тис. грн., амортизацiя становить 203,3 тис. грн,
балансова вартiсть становить 1 032 тис. грн.(2019 рiк - 783,5 тис. грн.)
Первiсна вартiсть машин та обладнання становить 599,3 тис. грн., амортизацiя становить 102,4 тис. грн.,
балансова вартiсть становить 496,9 тис. грн.(2019 рiк - 59,9 тис. грн.)

Нематерiальнi активи

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 70,3 тис. грн., накопичена амортизацiя становить
28,4 тис. грн., балансова вартiсть становить 41,9 тис. грн. (2019 рiк -0 тис. грн)

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
В складi довгострокових фiнансових iнвестицiй Товарситво вiдображає iнвестицiї в дочiрнi
пiдприємства:
31.12.2019

31.12.2020

(в тисячах гривен)
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
326 603,9

326 603,9

329 407,6

329 407,6

Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12
"Фiнансовi iнвестицiї".
Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображаються за

вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта
iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування.
Субординований борг
В складi iнших необоротних активiв Товариство вiдображає дебiторську заборгованiсть за
субординованим боргом наданим АТ "Перший iнвестицiйний банк".
31.12.2019

31.12.2020

(в тисячах гривен)
Субординований борг 40 000 40 000
40 000 40 000
Заборгованiсть була сформована шляхом надання ТОВ "Енергопоставка" грошових коштiв АТ "Перший
Iнвестицiйний Банк" на умовах субординованого боргу.
Грошовi кошти надавалися АТ "Перший Iнвестицiйний Банк" вiдповiдно до:
Договору №1 про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 11.12.2009р.
(далi - Договiр №1 вiд 11.12.2009р.);
Договору №2 про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 14.04.2010р.
(далi - Договiр №2 вiд 14.04.2010р.);
Договору №3 про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 17.12.2010р.
(далi - Договiр №3 вiд 17.12.2010р.);
Договiр № 01 про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 29.07.2014р.
(далi - Договiр № 01 вiд 29.07.2014р.). ТОВ "Енергопоставка" (материнська компанiя) було отримано
права вимоги боргу АТ "Перший iнвестицiйний банк" в сумi 10 000 тисяч гривень за Договором №01 вiд
29.07.2014р.

Заборгованiсть в розрiзi договорiв:
31.12.2019

31.12.2020

(в тисячах гривен)
Договiр №1 вiд 11.12.2009р.

10 000 10 000

Договiр №2 вiд 14.04.2010р.

10 000 10 000

Договiр №3 вiд 17.12.2010р.

10 000 10 000

Договiр №01 вiд 29.07.2014р. 10 000 10 000

40 000 40 000
Вiдсоткова ставка та термiн погашення заборгованостi по субординованому боргу
Дiюча рiчна процентна ставка Граничний термiн повернення
Договiр №1 вiд 11.12.2009р.

10,25% 31 грудня 2025р.

Договiр №2 вiд 14.04.2010р.

10,25% 31 грудня 2025р.

Договiр №3 вiд 17.12.2010р.

10,25% 31 грудня 2025р.

Договiр №01 вiд 29.07.2014р. 12,50% 31 грудня 2025р.
Субординований борг вiдображений в балансi по амортизованiй вартостi, на пiдставi того що ТОВ
"Енергопоставка" планує утримувати цей фiнансовий актив до погашення, в термiн зазначений у
вiдповiдних договорах.
Амортизацiйна вартiсть субординованого боргу дорiвнює його номiнальнiй вартостi, так як рiчна
процентна ставка не є бiльшою за рiвень процентної ставки за залученими коштами на умовах
субординованого боргу, встановлений Постановою Правлiння НБУ вiд 30 грудня 2010р. №592, а також
ТОВ "Енергопоставка" не понесло додаткових витрат пов'язаних з наданням грошових коштiв на умовах
субординованого боргу та вiдповiдно до умов дiючих договорiв немає право та не утримує жодних
додаткових вигiд.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
В складi iнших поточних фiнансових iнвестицiй Товариство вiдображає придбанi iнвестицiйнi
сертифiкати, що облiковуються за справедливою вартiстю:

31.12.2019

31.12.2020

(в тисячах гривен)
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 375 354,7
375 354,7

556 535,6

556 535,6

Банкiвськi депозити
В складi грошових коштiв Товариство станом на 01.01.2020 року вiдображається залишки грошових
коштiв розмiщених на депозитних рахунках в АТ "Перший iнвестицiйний банк". Станом на 31.12.2020
року депозити вiдсутнi.
Суми залишкiв на депозитних рахунках за договорами строкового банкiвського вкладу "Онлайн"
Товариства на дату балансу, у фiнансовому звiтi про фiнансовий стан вiдображенi як еквiваленти
грошових коштiв, на пiдставi того, що данi короткостроковi фiнансовi активи вiльно можуть бути
конвертованi у грошовi кошти на вимогу Товариства та характеризується незначним ризиком змiни їх
вартостi.
Процент на суму щоденного фактичного залишку коштiв на депозитному рахунку на кiнець кожного

операцiйного дня нараховувались у розмiрi 12,5% рiчних.

31.12.2019

31.12.2020

(в тисячах гривен)
депозит

99 166 -

99 166 -

Банкiвськi рахунки
В складi грошових коштiв Товариства вiдображаються залишки грошових коштiв розмiщених на
рахунках в банкiвських установах:
31.12.2019

31.12.2020

(в тисячах гривен)
Поточнi рахунки

2 271,9 18 265,8

2 271,9 18 265,8

Дебiторська та кредиторська заборгованостi, в тому числi аванси одержанi та аванси виданi.
31.12.2019

31.12.2020

(в тисячах гривен)
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

4,9

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

228 319,3

71 668,1

8,3

71 673 228 327,6

31.12.2019

31.12.2020

(в тисячах гривен)
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Поточнi зобов'язання за оотриманими позиками
Iншi поточнi зобовязання
250 756,0

558,6

90 699,0

90 630,90

197,4

250 000,0

68,1
-

Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2020 року становить 32,1 тис. грн. (2019 рiк - 30,8 тис. грн.)

Розрахунки з бюджетом:
31.12.2019

31.12.2020

(в тисячах гривен)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом

3 424,0 2 915,7

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 204,6

6,2

Облiгацiї ТОВ "Енергопоставка"
В складi iнших довгострокових зобов'язань Товариства вiдображається зобов'язання за облiгацiями серiї
В, емiтованих ТОВ "Енергопоставка"

Облiгацiї серiї В

31.12.2020

18%

30.06.2022

8 550

16 000

тис.грн

тис.грн.

Вiдсоткова ставка, % Строк погашення*

31.12.2019

* Товариство класифiкує зобов'язання по облiгацiям у вкладi довгострокових зобов'язань
Премiя за облiгацiями, що пiдлягає амортизацiї

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

тис.грн

123

тис.грн.

93

Дисконт за облiгацiями, що пiдлягає амортизацiї
тис.грн.

260

тис.грн.

-

У 2016 р. Товариство здiйснила випуск 16 000 штук облiгацiй серiї В номiнальною вартiстю 1 000
гривень кожна i строком обiгу до 30 червня 2022 року включно.
За бажанням власникiв облiгацiй протягом термiну обiгу облiгацiй може здiйснюватися обов'язковий
викуп облiгацiй емiтентом. Перiод подання заяви на обов'язковий викуп емiтентом облiгацiй кожен рiк
протягом строку обiгу починається з 15 грудня, та закiнчується 25 грудня.
Строк обiгу облiгацiй подiлений на 25 вiдсоткових перiодiв, вiдповiдно до яких нараховуються та
виплачуються вiдсотки за облiгацiями. Вiдсоткова ставка за облiгацiями при виплатi доходу за першим,
другим та третiм вiдсотковими перiодами встановлена у розмiрi - 22% рiчних. Розмiр вiдсоткової ставки
по вiдсотковим перiодам: з четвертого по сьомий, з восьмого по одинадцятий, з дванадцятого по
п'ятнадцятий, з шiстнадцятого по дев'ятнадцятий, з двадцятого по двадцять третiй, з двадцять четвертого
по двадцять п'ятий, встановлюється за окремим рiшенням виконавчого органу - директора емiтента, але
не може бути меншим, нiж облiкова ставка Нацiонального банку України, що дiятиме на момент
прийняття рiшення про розмiр вiдсоткової ставки за вiдповiдним вiдсотковим перiодом
Протягом 16-го та 19-го вiдсоткових перiодiв вiдсоткова ставка становила - 15,5% рiчних. У
порiвняльному перiодi 2019 року вiдсоткова ставка становила - 18% рiчних.
Поручителем з виконання зобов'язань (виплата номiнальної вартостi та вiдсоткiв) по облiгацiям серiї В є
ПАТ "Кiровоградобленерго".

Розрахунки по оплатi працi

2019р. 2020р.
(в тисячах гривен)
Розрахунки з страхування

-

24,3

Розрахунки з оплати працi

-

70,3

-

94,6

Iншi поточнi зобов'язання
В складi iнших поточних зобов'язань Товариства станом на 31.12.2020 року вiдображались зобов'язання
за отриманими позиками та iншi зобовязання.

2019р. 2020р.
(в тисячах гривен)
Поточнi зобовязання по отриманим позикам 250 00090 000
Iншi поточнi зобовязаня
250 558,6

558,6

630,9

90 630,9

Доходи та витрати
2019р. 2020р.
(в тисячах гривен)
Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг

1 903,5 3 595,4

Iншi операцiйнi доходи(вiдсотки на залишки коштiв та вiд депозиту)

1295,2 808,8

Iншi доходи (доходи вiд участi в капiталi, реалiзацiї цiнних паперiв, дивiденди)
512,8

954 539,9

673

957 737,6

677 917,0

2019р. 2020р.
(в тисячах гривен)
Собiвартiсть

35,7

0

Адмiнiстративнi витрати
Фiнансовi витрати

3552,1 8 167,8

1 947,5 2 783,5

Iншi витрати(собiвартiсть реалiзованих iнвестицiй) 264 420,6

180 341,4

Iншi витрати(витрати вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї)

70 717,3

Iншi витрати
267 955,9

-

55,5
262 065,4

Результатом дiяльностi Товариства в 2020 роцi є прибуток в сумi 415851,6 тис. грн. (2019 рiк -689 551,6
тис.грн.)

Потенцiйнi та умовнi зобов'язання.
Юридичнi питання:
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за окремими
судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по
зобов'язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого
негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства.

Розкриття операцiї з пов`язаними сторонами.
Перелiк зв'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi

Товариство у вiдповiдностi до П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває
iнформацiю щодо зв'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi за 12 мiсяцiв 2020 року, як i в 2019роцi.
Зв'язаними особами Товариство є компанiї пiд спiльним контролем станом на 31.12.2020 року:
1)

Костенко Неля Iванiвна (учасник ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" на 100%);

2)

Романчук Олег Миколайович (директор);

3)
ТОВ
"ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" володiє 100% статутного капiталу);
4)
ТОВ
"РIВНЕНСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" володiє 100% статутного капiталу);

КОМПАНIЯ

5)
ТОВ "КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" володiє 100% статутного капiталу);
6)
ТОВ
"ОДЕСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" володiє 100% статутного капiталу);

КОМПАНIЯ"

(ТОВ

"

(ТОВ

КОМПАНIЯ"

(ТОВ

КОМПАНIЯ"

(ТОВ

7)
ТОВ
"ЧЕРНIВЕЦЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" володiє 100% статутного капiталу);

КОМПАНIЯ"

(ТОВ

8)
ТОВ
"ХЕРСОНСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" володiє 100% статутного капiталу);

КОМПАНIЯ"

(ТОВ

9)
ТОВ
"КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
"ЕНЕРГОПОСТАВКА" володiє 100% статутного капiталу).

КОМПАНIЯ"

(ТОВ

Згiдно роздiлу 11. "Управлiння Товариством" Статуту ТОВ "Енергопоставка" Вищим органом
Товариства є Загальнi Збори Учасникiв. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор. На
даний час директором ТОВ "Енергопоставка" є Романчук Олег Миколайович.
З пов'язаними сторонами Товариство протягом 12 мiсяцiв 2020 року здiйснювало операцiї купiвлi продажу цiнних паперiв українських емiтентiв. Купiвля - продаж цiнних паперiв здiйснювалась за
ринковими цiнами. Дочiрнi компанiї протягом 12 мiсяцiв 2020 року здiйснювали виплату дивiдендiв за
результатами дiяльностi 2019 та за 9 мiсяцiв 2020 року.
Розкриття здатностi продовжувати дiяльнiсть безперервно
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi припущення про безперервнiсть.
Товариство вважає що за станом на 31 грудня 2020 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо або
сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi.
Джерела невизначеностi оцiнки.
Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi, а також пов'язанi з ними розкриття iнформацiї вимагають
вiд управлiнського персоналу Товариства здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть
бути точно вiдомi на дату пiдготовки звiтностi.
Управлiнський персонал Товариства проводить оцiнки на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i
досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає
прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися в
майбутньому. Однак невизначенiсть цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв,
якi можуть вимагати суттєвих коригувань вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються
такi припущення та оцiнки, в майбутньому.
Основнi невизначеностi притаманнi амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв та
грунтуються на здiйснених управлiнським персоналом оцiнках майбутнiх строкiв корисного

використання цих активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку,
конкуренцiї, змiни ринкових умов та iнших чинникiв, котрi важко передбачити. Подiбнi змiни можуть
призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних вiдрахувань.
Розкриття подiй пiсля звiтної дати.
Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на
дiяльнiсть Товариства, а також на обставини якi iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з
епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого обмежується та призупиняється
дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не можемо спрогнозувати.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов
здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi
можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки. Вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан
Товариства може бути суттєвим.

Вiд iменi керiвництва Товариства:

Романчук О.М.
Генеральний директор
Соловйова I.Ф.
Головний бухгалтер

23 квiтня 2021 року

Керівник
Головний бухгалтер

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

9

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
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)

10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

2
3
4
5
6
7
8

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
незалежної Аудиторської фiрми "АКТИВ-АУДИТ"
щодо рiчної фiнансової звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА"
станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року

Мнiщенко В.М.
2 - суб'єкти аудиторської діяльності
30785437
03115, м.Київ, вул. Генерала
Наумова, 23-Б
2315
номер: 349/4, дата: 28.09.2017
з 01.01.2020 по 31.12.2020
01 - немодифікована
Вiдповiдно до вимог чинного
законодавства, Компанiя складає
iндивiдуальну та консолiдовану
фiнансову звiтнiсть як материнська
компанiя. Наш звiт складений по
результатам аудиту iндивiдуальної
фiнансової звiтностi Компанiї,
складеної за результатами 2020
року.
номер: 1024, дата: 10.02.2021
дата початку: 22.03.2021, дата
закінчення: 28.04.2021
28.04.2021
152 000,00

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керiвництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЕНЕРГОПОСТАВКА";
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
Всiм iншим можливим користувачам фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА".
Думка
Ми провели аудит фiнансового звiту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" (надалi - Компанiя) за 2020 рiк, який включає
Баланс (форма № 1-м) станом на 31.12.2020 року та Звiт про фiнансовi результати (форма №
2-м) за 2020 рiк. (далi - рiчна фiнансова звiтнiсть, iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть).
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2020 року, її фiнансовi результати за 2020 рiк
вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд
16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi та Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку в Українi.
Основа для думки
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 Компанiї
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi) (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту консолiдованої 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.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми виконали обов'язки, що описанi у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi" нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав
виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому числi процедур, що
були виконанi пiд час розгляду зазначених питань, служать основою висловлення нашої
аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi, що додається.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Компанiя станом на 31.12.2020 року вiдображає iнвестицiйну нерухомiсть загальною вартiстю
17 033 тис. грн., яка облiковується у вiдповiдностi до П(С)БО 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть"
(далi - "Нацiональний стандарт бухгалтерського облiку") за первiсною вартiстю.
Нацiональний стандарт бухгалтерського облiку 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть" визначає, що

iснують двi моделi оцiнки iнвестицiйної нерухомостi: за первiсною та за справедливою
вартiстю. Подальший облiк iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю призводить
до бiльш достовiрного подання iнформацiї, проте Товариство прийняло рiшення про облiк
iнвестицiйно нерухомостi за справедливою вартiстю.
З врахуванням зазначеного оцiнка вартостi визнання iнвестицiйної нерухомостi у фiнансовiй
звiтностi Товариства було визначено нами, як ключове питання аудиту.
Ми провели процедури з метою визначення дiапазону оцiнок, у якому найбiльш iмовiрно
перебуває первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Товариства, зокрема проаналiзували
ринкову вартiсть аналогiчних об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi.
За результатами проведених процедур ми не виявили ознаки упередженостi керiвництва
Товариства при вiдображеннi вартостi iнвестицiйної нерухомостi у фiнансовiй звiтностi на
звiтну дату.
Довгостроковi iнвестицiї
Ми звертаємо увагу на облiк фiнансових iнвестицiй, що облiковуються Компанiєю по методу
участi в капiталi станом на 31.12.2020 року на загальну суму 329 407,6 тис. грн., що становить
28% активiв Компанiї та мають вплив на його фiнансовий стан та результати дiяльностi.
Визначення справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй що облiковуються за методом участi
в капiталi було ключовою областю професiйних суджень керiвництва Компанiї. Враховуючи
це, ми визначили питання визначення справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй, що
облiковуються за методом участi в капiталi, як ключове.
Ми перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв Компанiї стосовно визначення
справедливої вартостi таких фiнансових iнвестицiй. Ми протестували розрахунки Компанiї та
перевiрили доречнiсть та точнiсть вхiдних даних, що використовуються в цих розрахунках.
Iншi питання
Операцiйне середовище
Не вносячи застережень до нашого звiту, звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в
Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Компанiї, а також на обставини якi
iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi
зокрема, в результатi чого обмежується та призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв
господарювання. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не можемо спрогнозувати. Фiнансова
звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов
здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови здiйснення
дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки. Вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та
фiнансовий стан Компанiї може бути суттєвим.

Пояснювальний параграф - Основа бухгалтерського облiку
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства, Компанiя складає iндивiдуальну та
консолiдовану фiнансову звiтнiсть як материнська компанiя. Наш звiт складений по
результатам аудиту iндивiдуальної фiнансової звiтностi Компанiї, складеної за результатами
2020 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими

повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України
та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд
16.07.1999 року № 996-XIV, а також 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 Компанiї 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, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями (Збори учасникiв), несуть вiдповiдальнiсть за
нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть
у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi,
проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури
у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
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 обгрунтованiсть 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, робимо висновок, 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 консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття
iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або
умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi

включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть
операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими
питаннями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi
аудиторськi результати, 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 їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Управлiнському персоналу, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi
поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в
своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо 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.
Додаток:
Рiчна фiнансова звiтнiсть Компанiї.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Буянов
Сергiй Анатолiйович.
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